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 شرح  يف لدرسٍ َتْسِجيًلا َلُكم ُيَقدَِّم َأن اأَلنِبَياِء ِمرَياِث َمْوِقَع َيسرُّ

 

 

  ألقاه

 

 -تعاىل اهلل حفظه-

 

 الشرعية، الشيخ آل إبراهيم بن حممد اإلمام دورة فعاليات ضمن الفاروق، جباِمع

  النبوية، ةللهجر وألف وأربعمائة وثالثني مخسة عام ُجدة مدينة يف املقامة

 .اجلميع به ينفع أن - وتعاىل سبحانه- اهلل نسأل

 

 الثالث الدرس
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 هذه يف إليكم، -وتعاىل تبارك - اهلل أمحد ،الكرام اإلخوة معارش ،الرحيم الرمحن اهلل بسم

 أنفسنا، رشور من باهلل ونعوذ إليه وأتوب وأستغفره، وأستعينه -سبحانه - أمحده املباركة العشية

 اهلل إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضلله ومن له، مضل فال  اهلل هيده من أعاملنا، وسيئات

 سيد وحيه، عىل وأمينه خلقه من وصفيه ورسوله، عبده احممد   أن وأشهد له رشيك ال وحده

 مثل عىل تركنا حممد، هدي اهلدي خري ،-عليه وسالمه اهلل صلوات-املتقني وإمام البرشية

  .هالك إال عنها يزيغ ال كنهارها ليلها  اءالبيض املحجة

 اْجتََمعَ  َما» املبارك، البيت هذا يف  املباركة، اجللسة هذه يف وأحكامه كالمه نتدارس نجلس

 نَةُ الّسكِي َعَليِْهمُ  َنَزَلْت  إاِّل  َبيْنَُهمْ  َوَيتََداَرُسوَنهُ  اهللِ كِتَاَب  َيتُْلونَ  اهللِ ُبيُوِت  ِمنْ  َبيْت   يِف  َقْوم  

   .«ِعنَْدهُ  فِيَمنْ  اهللُ  َوَذَكَرُهمُ  ملَْاَلئَِكةُ ا َوَحّفتُْهمُ  الّرمْحَةُ  َوَغِشيَتُْهمُ 

- مسلم اإلمام صحيح من اإلمارة، كتاب يف البارحة أمس وقبل البارحة تدارسنا قد وكنا

 بن لممس اإلمام فيه مجع الكبري الكتاب العظيم، اجلامع ذلكم ،-وتعاىل تبارك اهلل رمحه

 :قالوا حتى البخاري تلميذ وكان  وانتقاها، املصطفى أحاديث فيه مجع -اهلل رمحه-احلجاج

 الكتاب فهذا يديه، عىل وخترج عليه، تتلمذ فهو  ،"جاء الو مسلم راح ملا البخاري لوال"

 .املكان هذا يف الباب هذا أحاديث فيه مجع ألنه اإلمارة؛ كتاب فيه تدارسنا املبارك

 قراءته أعد قرأناه، كذلك؟، أليس «الغلول حتريم غلظ يف جاء ما باب» إىل وصلنا دق وكنا 

  .وقوته اهلل بحول نرى حتى اآلن
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 األنبياء أرشف عىل والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد ،الرحيم الرمحن اهلل بسم

 .واملرسلني

 :املنت 

 [الغلول حتريم غلظ] باب

 َحدََّثَنا َحْرٍب ْبُن ُزَهْيُر َحدََّثِني :-واستمع حضر وملن ولشيخنا له وغفر اهلل رمحه-املصنف قال
 اهلُل َصلَّى- اهلِل َرُسوُل ِفيَنا َقاَم» :َقاَل ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن ُزْرَعَة َأِبي َعْن َحيَّاَن َأِبي َعْن ِإْبَراِهيَم ْبُن ِإْسَمِعيُل

 اْلِقَياَمِة َيْوَم َيِجيُء َأَحَدُكْم ُأْلِفَينَّ َلا :َقاَل ُثمَّ َأْمَرُه، َوَعظََّم َفَعظََّمُه ْلُغُلوَلا َفَذَكَر َيْوٍم َذاَت -َوَسلََّم َعَلْيِه
 ُأْلِفَينَّ َلا َأْبَلْغُتَك، َقْد َشْيًئا َلَك َأْمِلُك َلا :َفَأُقوُل َأِغْثِني، اهلِل َرُسوَل َيا :َيُقوُل َغاٌءُر َلُه َبِعرٌي َرَقَبِتِه َعَلى

 َأْمِلُك َلا :َفَأُقوُل َأِغْثِني، اللَِّه َرُسوَل َيا :َفَيُقوُل َحْمَحَمٌة، َلُه َفَرٌس َرَقَبِتِه َعَلى اْلِقَياَمِة َيْوَم َيِجيُء َأَحَدُكْم
 اللَِّه َرُسوَل َيا :َيُقوُل ُثَغاٌء، َلَها َشاٌة َرَقَبِتِه َعَلى اْلِقَياَمِة َيْوَم َيِجيُء َأَحَدُكْم ُأْلِفَينَّ َلا َأْبَلْغُتَك، َقْد َشْيًئا َلَك

 َلَها َنْفٌس َرَقَبِتِه َعَلى اْلِقَياَمِة َيْوَم َيِجيُء َأَحَدُكْم ُأْلِفَينَّ َلا َأْبَلْغُتَك، َقْد َشْيًئا َلَك َأْمِلُك َلا :َفَأُقوُل َأِغْثِني،
 َيْوَم َيِجيُء َأَحَدُكْم ُأْلِفَينَّ َلا َأْبَلْغُتَك، َقْد َشْيًئا َلَك َأْمِلُك َلا :ُلَفَأُقو َأِغْثِني، اللَِّه َرُسوَل َيا :َفَيُقوُل ِصَياٌح،

 َلا َأْبَلْغُتَك، َقْد َشْيًئا َلَك َأْمِلُك َلا :َفَأُقوُل َأِغْثِني، اللَِّه َرُسوَل َيا :َفَيُقوُل َتْخِفُق ِرَقاٌع َرَقَبِتِه َعَلى اْلِقَياَمِة
 َلَك َأْمِلُك َلا :َفَأُقوُل َأِغْثِني اللَِّه َرُسوَل َيا :َفَيُقوُل َصاِمٌت َرَقَبِتِه َعَلى اْلِقَياَمِة َيْوَم َيِجيُء َدُكْمَأَح ُأْلِفَينَّ
     .«َأْبَلْغُتَك َقْد َشْيًئا

 ح َحيَّاَن، َأِبي َعْن ْيَماَن،ُسَل ْبُن الرَِّحيِم َعْبُد َحدََّثَنا قال َشْيَبَة، َأِبي ْبُن َبْكِر َأُبو وَحدََّثَنا» :قال
 ُزْرَعَة، َأِبي َعْن مجيًعا، اْلَقْعَقاِع ْبِن َوُعَماَرَة َحيَّاَن، َأِبي َعْن َجِريٌر، َحدََّثَنا قال َحْرٍب، ْبُن ُزَهْيُر وَحدََّثِني

   ،«َحيَّاَن َأِبي َعْن ِإْسَماِعيَل، َحِديِث ِبِمْثِل ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن
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 َحمَّاٌد َحدََّثَنا قال َحْرٍب، ْبُن ُسَلْيَماُن َحدََّثَنا قال الدَّاِرِميُّ، َصْخٍر ْبِن َسِعيِد ْبُن َأْحَمُد دََّثِنيوَح قال» 
 :َقاَل َة،ُهَرْيَر َأِبي َعْن َجِريٍر، ْبِن َعْمِرو ْبِن ُزْرَعَة َأِبي َعْن ،َسِعيٍد ْبِن َيْحَيي َعْن َأيُّوَب، َعْن َزْيٍد، اْبَن َيْعِني

 َيْحَيي َسِمْعُت ُثمَّ :َحمَّاٌد َقاَل اْلَحِديَث، َواْقَتصَّ َفَعظََّمُه اْلُغُلوَل ،-َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى- اهلِل َرُسوُل َذَكَر
 َأُبو َحدََّثَنا ِخَراٍش، ْبِن اْلَحَسِن ْبُن َأْحَمُد وَحدََّثِني َأيُّوُب، َعْنُه َحدََّثَنا َما ِبَنْحِو َفَحدََّثَنا ُيَحدُِّثُه، َذِلَك َبْعَد

 ُهَرْيَرَة، َأِبي َعْن ُزْرَعَة، َأِبي َعْن َحيَّاَن، ْبِن َسِعيِد ْبِن َيْحَيي َعْن َأيُّوُب، َحدََّثَنا اْلَواِرِث، َعْبُد َحدََّثَنا َمْعَمٍر،
 .«ْمَحِديِثِه ِبَنْحِو -َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- النَِّبيِّ َعِن

 :الشرح

، ساق اإلمام مسلم األول بلفظه كامال  ثم قال يف هذه أربعة أحاديث عن أيب هريرة كلها

  .األخري، يف الثالثة بنحوه أو بمثله

عة األحاديث فيها حتريم الغلول وعرفنا ذلك أنه جيوز رواية احلديث باملعنى، وهذه األرب

 ألخذ من مال الغنيمة، األخذ من مالوا ساالختال: وهو ه، والغلول عرفنا معناه،ظغلو

ألن اجليش كّله له حق يف هذا قبل أن ُتقسم، وقد ورد أن  ؛الغنيمة قبل قسمتها، قبل قسمتها

 الغنيمة تقسم إىل كم قسم؟ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ژ مخسة أقسام 

، فإذا أخذ رضوا الغزوةالذين ح عىل املجاهدينتوزع األربعة األمخاس   ١٤: األنفال ژٺ

جليش أو كان من غريه، إذا أخذ ويف اأمن اجليش أو من غريه سواء  كان يف الّّسية  شخص  ما

 الصحيحوكانت حمّرمة من قبل كام ورد يف احلديث يف وأحلت لنا الغنائم من الغنيمة  ئ اشي
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ْ »؟ شيا «ُأْعطِيُت » ا َل  «ُأْعطِيُت »-وسلمصىل اهلل عليه -رسول يقول ال، «ُيْعَطُهّن َأَحد  َقبِْل  مَخْس 

ْ ُيْعَطُهّن أََحد  َقبِْل »كم؟  ا َل ُجِعَلْت ِِل اأْلَْرُض » اخلمس خاصة هبذه األمة هذه-كأنه  «مَخْس 

ا ا َمْسِجد   ،نّاِس َكاّفةَوَكاَن النّبِيُّ ُيبَْعُث إىَِل َقْوِمِه َخاّصة  َوُبِعثُْت إىَِل ال ،ُأْعطِيُت الّشَفاَعةَ  ،َوَطُهور 

ورأى » كانت حمّرمة عليهم ألهنا «اْلَغنَائِمُ »ش؟ يا «أُِحّلْت ِِل »هذا الشاهد،  «َوُأِحّلْت ِِل اْلَغنائِمُ 

عىل وجه األرض هي أمة حممد،  وجدت وواهلل كانوا أفضل أمة! اهلل أكرب «اهلل ضعفنا فأحلها

ا يف أّوهلا، يف أول اإلسالم، كيف أدوا الغنائ   .مخصوص 

 ملا جيء باخلمس هلل ولرسوله يرصرأى خزائن كّسى وق ملا-عنهريض اهلل -عمر بن اخلطاب 

ثم قال ! اخلمس ورأى ما فيه من اجلواهر والغنائم، واهلل بكى ورأى-زمن عمر  يف-للمدينة 

، ما خانوا وال غلُّ "إن قوًما أّدوا هذا ألمناء": كلمتَه املشهورة  .وا، فعال 

يف الغنائم جتمع ملن كان قبلنا، إذا قاتل اجليش موسى، أو عيسى، أو  تكان ورد يف حديث أنه

نوح أو غريه، إبراهيم، إذا قاتلوا الكفار وغنموا الغنائم ما حُتل هلم، يكفيهم النرص، يكفيهم 

 فيهم يُكن ل ذالحترقها وجتمع الغنائم يف ساحة من الساحات فتأيت نار   تش؟ النرص، وكانيا

  .ُغلول

 ، فكلمحترقها النار تأِت  ول الغنائم ومُجَِعت انترصوا أهنم-السالم عليه-موسى زمن يف َردفوَ 

 ، فأمروابينُ  قال يفعل؟ ، ماذاوغلول خيانة اجليش يف موسى ، ياغلول اجليش يف فقال َرّبه موسى

 مكفي ليس أن عىل بايعوا-اجليش قواد-كلهم ادالقوّ  جاء، يبايعوا أن-السالم عليه-موسى
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 به وإذا، الغلول عندك: فقال-السالم عليه-موسى بيد  هيد لصقت منهم فواحد   ، فبايعواغلول

ا َغّل   جاءت الغنيمة مع ووضعه به جاء فلام، وأخذه غّله ذهب من ثور   رأس، ذهب من رأس 

 .هفأحرقت النار

 علينا كثرية ختفيفية أحكام جاءتو ،الغنائم لنا ُأِحَلت نحن ،به اهلل حيكم حكم !اهلل سبحان

ا األَْرُض  ِِلَ  ُجِعلْت »  ُتدركه مكان أي يف نحن ،الكنيسة يف إال ُيَصّلون ال غرينا   «اَوطُهْور   َمْسِجد 

، الرجل  .وبركة خري ودين رمحة دين الدين فهذا ُيَصلي

  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ ژ :-وجل عز-اهلل أخرب وقد ،رشيعتنا يف حُمَّرم الُغلول هنا فالشاهد

 اهلل صىل-الرسول البيان ومتام النصح متام من واهلل ُيبَنّي، احلديث هذا ثم ١٦١ :عمران آل ژ  ڱ

 ؟كذلك أليس ،األول يف قال-وسلم عليه

 ال أي ،-مكسورة والفاء اهلمزة بضم-ضبطناه هكذا :النووي اإلمام قال «ألِفنّيّ  ال» :وقوله 

 .الصفة هذه عىل بسببه أجدكم عمال   تعملوا ال :ومعناه الصفة هذه عىل أحدكم أِجَدنّ 

 هذا أِغثْني اهلل رسول يا الرجل ُينادى ،«َشيْئ ا َلَك  أَْملُِك  اَل » :-وسلم عليه اهلل صىل-وقوله

 السالمة اهلل نسأل-عليه تشتعل نار   بظهره الصقة والثياب ،منه يفك رايض مو بظهري البعري

 ،ُيَغل مما وهي احلديث يف املذكورة األعامل هبذه من أي عمل من قال ،ينجو أن يريد-والعافية

 أمورِ  ةست نا،ه ستة كم؟ ذكر ،واسع فاألمر قلُت  وإال-وسلم عليه اهلل صىل-املصطفى ذكرها
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ا واسع األمر ذلكك وإال ،أمثلة  اجليش سيارة أخذي ،سيارات يف وإنام ،بعري يف ما اآلن خصوص 

 .كله يشء سالح ،ظهره عىل سيارة يامةالق يوم تأيت ،غلول هذا ؟كذلك أليس ،يفعلون كام

 ،والفرس ،البعري :وهي-وسلم عليه اهلل صىل-املصطفى ذكرها أمثلة ست هذه :قلُت 

  .والصامت ،والرقاع ،والنفس ،والشاة

 احلديث هُيَفّسي  القرآن ،القرآن يف ورد ما احلديث هذا يف-وسلم عليه اهلل صىل-النبي وُيَفّسي 

 ١٦١ :عمران آل ژ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ ژ :-ُُمَْمال   القرآن يف جاء ،حُتَوضي  ُتبَنّي  والسنة

ْت  َبنّي، فالقرآن  .وَفّصَلْت  َفّّسَ

 ،النهار ُميسء ليتوب الليل يف يده يبسط واهلل !؟ال كيف ،نعم :نقول توبة؟ للغالي  وهل

  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ    ژ :-وعال جل-قال وقد ،الليل ُميسء ليتوب النهار يف ويبسطها

  ٣٥ :الزمر ژ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ ژ الشيخ وقرأ  ٣٥ :الزمر ژ ے  ھ    ھ  ھ  ھ  ہ

 إىل حق بغري َغّلهُ  ما وإرجاع ،واإلقالع ،العودة وعدم ،والندم ،النصوح الصادقة والتوبة

 غّل  ما يرجع ُيْرِجُعه، الَّسّية أو اجليش يتفرق أن قبل كان إن ُيرِجع أن التوبة، متام هذه ،أصحابه

  .أصحابه إىل

ه ما رد عليه أن وأجمعوا" :النووي اإلمام قال
ّ
ل
َ
 أخذ ؟كذلك أليس اجليش، تفرق فإنِ"غ

 وتعذر :قال ،وراحوا أخذوا ما أخذوا تفرق اجليش ثم اجليش من هاوغلّ  ؟كذلك أليس ،الفرس
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 ،تابو !؟كذلك أليس ،باق   الفرس اآلن يفعل كيف خالف، هففي إليه واحد كل حق إيصال

 ،للحاكم يوديه "الضائعة ألاموال كسائِر الحاكم لإلمام تسليمه يجب" :وطائفة الشافعي قال

 واألوزاعي، والزهري، واحلسن، ومعاوية، عباس، وابن مسعود، ابن وقال !كذلك؟ أليس

 راجلمهو "بالباقي ويتصدق لإلمام خمًسا يدفع" :واجلمهور وأمحد، والليث، والثور، ومالك،

 ومعدودين موجودين اجليش أصحاب كان إن :قلت ،أقوهلا كلمة ِل أنا الباقي،ب يتصدق :قال

 أو عرشة غزو احتامل ،رينصوحم يكونوا يمكن ال؟ وإال كذلك أليس معروفني وحمصورين

 معلومني كانوا إن هذه، من أخذ هو أمخاس واألربع املال لبيت راح واخلمس ....و عرشين،

 كانوا ورثتهم عىل وإال عليهم، يرده ال؟ وإال فهمت مبينه يقسمه معلومني كانوا إن نعم

 :اجلمهور قال كام ،...هذا حمصورين غري كانوا إذا ،معدودين حمصورين كانوا الورثة موجودين

  .اإلمام إىل هجعير اخلمس بالباقي، يتصدق

 معلوم ماإلما ألن ؛اإلمام إىل اخلمس يرجع أنه :مهوراجل قال ملا إذ ا حمصورين، كانوا إن قلت

 معلومني اجليش كان إذا لكن للجيش، معلومة كذلك أمخاس واألربع معلومة، الغنيمة ومخس

 تعذر فإن حقهم، ألنه ؛ورثتهم إىل أو ليهمإ هيرجع :قلت كذلك؟ أليس ،معدودين حمصورين

ِ .أعلم واهلل ،عنهم يتصدق ذلك بعد

 .اقرأ نعم العامل، هدايا حتريم باب نأخذ ثم هذا من انتهينا نعم
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 :املنت

 [العمال هدايا حتريم] باب

 ْبُن ُسْفَياُن َحدََّثَنا َقاُلوا َبْكٍر ِلَأِبي َواللَّْفُظ ُعَمَر َأِبي َواْبُن النَّاِقُد َوَعْمٌرو َشْيَبَة َأِبي ْبُن َبْكِر َأُبو َحدََّثَنا
-َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى-اهلِل َرُسوُل اْسَتْعَمَل َلَقا ِديِّالسَّاِع ُحَمْيٍد َأِبي َعْن ُعْرَوَة َعْن الزُّْهِريِّ َعْن ُعَيْيَنَة

 َلُكْم َهَذا" :َقاَل َقِدَم َفَلمَّا الصََّدَقِة َعَلى ُعَمَر َأِبي َواْبُن َعْمٌرو َقاَل اللُّْتِبيَِّة اْبُن َلُه ُيَقاُل اْلَأْسِد ِمْن َرُجًلا
 َعَلْيِه َوَأْثَنى اهلَل َفَحِمَد اْلِمْنَبِر َعَلى -َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى- اهلِل وُلَرُس َفَقاَم َقاَل "ِلي ُأْهِدَي ِلي َوَهَذا
 َحتَّى ُأمِِّه َبْيِت ِفي َأْو َأِبيِه َبْيِت ِفي َقَعَد َأَفَلا له ُأْهِدَي َوَهَذا َلُكْم َهَذا َفَيُقوُل َأْبَعُثُه َعاِمٍل َباُل َما» :َوَقاَل
 اْلِقَياَمِة َيْوَم ِبِه َجاَء ِإلَّا َشْيًئا ِمْنَها ِمْنُكْم َأَحٌد َيَناُل َلا ِبَيِدِه ُمَحمٍَّد َنْفُس َوالَِّذي َلا َأْم ِإَلْيِه َأُيْهَدى َيْنُظَر

 ُثمَّ ِإْبَطْيِه ُعْفَرَتْي َرَأْيَنا َحتَّى َيَدْيِه َرَفَع ُثمَّ َتْيِعُر َشاٌة َأْو ُخَواٌر َلَها َبَقَرٌة َأْو ُرَغاٌء َلُه َبِعرٌي ُعُنِقِه َعَلى َيْحِمُلُه
 .« َمرََّتْيِن َبلَّْغُت َهْل اللَُّهمَّ َقاَل

 َعْن الزُّْهِريِّ َعْن َمْعَمٌر َحدََّثَنا الرَّزَّاِق َعْبُد َأْخَبَرَنا َقاَلا ُحَمْيٍد ْبُن َوَعْبُد ِإْبَراِهيَم ْبُن ِإْسَحُق وَحدََّثَنا :قال
 اْلَأْزِد ِمْن َرُجًلا اللُّْتِبيَِّة اْبَن -َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- النَِّبيُّ اْسَتْعَمَل َقاَل السَّاِعِديِّ ُحَمْيٍد َأِبي َعْن ُعْرَوَة

 َهِديٌَّة َوَهِذِه َماُلُكْم َذاَه َفَقاَل -َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- النَِّبيِّ ِإَلى َفَدَفَعُه ِباْلَماِل َفَجاَء الصََّدَقِة َعَلى
 ِإَلْيَك َأُيْهَدى َفَتْنُظَر َوُأمَِّك َأِبيَك َبْيِت ِفي َقَعْدَت َأَفَلا» :-َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى-النَِّبيُّ َلُه َفَقاَل ِلي ُأْهِدَيْت

 .«ُسْفَياَن َحِديِث َنْحَو َذَكَر ُثمَّ اَخِطيًب -َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى-النَِّبيُّ َقاَم ُثمَّ َلا َأْم

 السَّاِعِديِّ ُحَمْيٍد َأِبي َعْن َأِبيِه َعْن ِهَشاٌم َحدََّثَنا ُأَساَمَة َأُبو َحدََّثَنا اْلَعَلاِء ْبُن ُمَحمَُّد ُكَرْيٍب َأُبو َحدََّثَنا
 اْللْتِبيَِّة اْبَن ُيْدَعى ُسَلْيٍم َبِني َصَدَقاِت َعَلى اْلَأْزِد ِمْن َرُجًلا-َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اللَِّه َرُسوُل اْسَتْعَمَل َقاَل
 ِفي َجَلْسَت َفَهلَّا -َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اللَِّه َرُسوُل َفَقاَل َهِديٌَّة َوَهَذا َماُلُكْم َهَذا َقاَل َحاَسَبُه َجاَء َفَلمَّا
  :قال ثم عليه وَأْثنى اهلل َفَحِمَد خطيًبا قام ُثمَّ َصاِدًقا ُكْنَت ِإْن َهِديَُّتَك َتْأِتَيَك تَّىَح َوُأمَِّك َأِبيَك َبْيِت
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 َهِديٌَّة َوَهَذا َماُلُكْم َهَذا َفَيُقوُل َفَيْأِتي اللَُّه َولَّاِني ِممَّا اْلَعَمِل َعَلى ِمْنُكْم الرَُّجَل َأْسَتْعِمُل َفِإنِّي َبْعُد َأمَّا»
 ِمْنَها ِمْنُكْم َأَحٌد َيْأُخُذ َلا َواللَِّه َصاِدًقا َكاَن ِإْن َهِديَُّتُه َتْأِتَيُه َحتَّى َوُأمِِّه َأِبيِه َبْيِت ِفي َجَلَس َأَفَلا ِلي ْهِدَيْتُأ

 َلُه َبِعرًيا َيْحِمُل اللََّه َلِقَي ِمْنُكْم َأَحًدا َفَلَأْعِرَفنَّ اْلِقَياَمِة َيْوَم َيْحِمُلُه َتَعاَلى اللََّه َلِقَي ِإلَّا َحقِِّه ِبَغْيِر َشْيًئا
 َعْيِني َبُصَر َبلَّْغُت َهْل اللَُّهمَّ يقول ِإْبَطْيِه َبَياُض ُرِئَي َحتَّى َيَدْيِه َرَفَع ُثمَّ َتْيَعُر َشاًة َأْو ُخَواٌر َلَها َبَقَرًة َأْو ُرَغاٌء

  .«ُأُذِني َوَسِمَع

 َحدََّثَنا َشْيَبَة َأِبي ْبُن َبْكِر َأُبو َوَحدََّثَنا ح ُمَعاِوَيَة َوَأُبو ُنَمْيٍر َواْبُن َعْبَدُة َحدََّثَنا ُكَرْيٍب وَأُب َوَحدََّثَنا :قال
 َحِديِث َوِفي اِداْلِإْسَن ِبَهَذا ِهَشاٍم َعْن ُكلُُّهْم ُسْفَياُن َحدََّثَنا ُعَمَر َأِبي اْبُن َوَحدََّثَنا ح ُسَلْيَماَن ْبُن الرَِّحيِم َعْبُد

 َنْفِسي َوالَِّذي َواللَِّه َتْعَلُمنَّ" ُنَمْيٍر اْبِن َحِديِث َوِفي ُأَساَمَة َأُبو َقاَل َكَما َحاَسَبُه َجاَء َفَلمَّا ُنَمْيٍر َواْبِن َعْبَدَة
 ْبَن َزْيَد َوَسُلوا ُأُذَناَي َوَسِمَع َعْيِني َبُصَر" :َقاَل ُسْفَياَن َحِديِث ِفي َوَزاَد  "َشْيًئا ِمْنَها َأَحُدُكْم َيْأُخُذ َلا ِبَيِدِه

 ."َمِعي َحاِضًرا َكاَن َفِإنَُّه َثاِبٍت

 َعْن الزَِّناِد َأُبو َوُهَو َذْكَواَن ْبِن اللَِّه َعْبِد َعْن الشَّْيَباِنيِّ َعْن َجِريٌر َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهيَم ْبُن ِإْسَحُق َوَحدََّثَناُه
 َعَلى َرُجًلا اْسَتْعَمَل -َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اللَِّه َرُسوَل َأنَّ السَّاِعِديِّ ُحَمْيٍد َأِبي َعْن الزَُّبْيِر ِنْب ُعْرَوَة

 ُحَمْيٍد ِلَأِبي َفُقْلُت ُةُعْرَو َقاَل َنْحَوُه َفَذَكَر ِإَليَّ ُأْهِدَي َوَهَذا َلُكْم َهَذا َيُقوُل َفَجَعَل َكِثرٍي ِبَسَواٍد َفَجاَء الصََّدَقِة
 .ُأُذِني ِإَلى ِفيِه ِمْن َفَقاَل -َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اللَِّه َرُسوِل ِمْن َأَسِمْعَتُه السَّاِعِديِّ

 ْبِن َقْيِس َعْن َخاِلٍد َأِبي ُنْب ِإْسَمِعيُل َحدََّثَنا اْلَجرَّاِح ْبُن َوِكيُع َحدََّثَنا َشْيَبَة َأِبي ْبُن َبْكِر َأُبو َحدََّثَنا :قال
 اْسَتْعَمْلَناُه َمْن» :َيُقوُل َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َسِمْعُت َقاَل اْلِكْنِديِّ َعِمرَيَة ْبِن َعِديِّ َعْن َحاِزٍم َأِبي

 ِمْن َأْسَوُد َرُجٌل ِإَلْيِه َفَقاَم َقاَل اْلِقَياَمِة َيْوَم ِبِه َيْأِتي وًلاُغُل َكاَن َفْوَقُه َفَما ِمْخَيًطا َفَكَتَمَنا َعَمٍل َعَلى ِمْنُكْم
 َوَكَذا َكَذا َتُقوُل َسِمْعُتَك َقاَل َلَك َوَما َقاَل َعَمَلَك َعنِّي اْقَبْل اللَِّه َرُسوَل َيا َفَقاَل ِإَلْيِه َأْنُظُر َكَأنِّي اْلَأْنَصاِر

 ُنِهَي َوَما َأَخَذ ِمْنُه ُأوِتَي َفَما َوَكِثرِيِه ِبَقِليِلِه َفْلَيِجْئ َعَمٍل َعَلى ِمْنُكْم اْسَتْعَمْلَناُه َمْن آَناْل َأُقوُلُه َوَأَنا َقاَل
  .اْنَتَهى «َعْنُه
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 َراِفٍع ْبُن ُمَحمَُّد َثِنيَوَحدَّ ح ِبْشٍر ْبُن َوُمَحمَُّد َأِبي َحدََّثَنا ُنَمْيٍر ْبِن اللَِّه َعْبِد ْبُن ُمَحمَُّد َوَحدََّثَناُه :قال
 .ِبِمْثِلِه اْلِإْسَناِد ِبَهَذا ِإْسَمِعيُل َحدََّثَنا َقاُلوا ُأَساَمَة َأُبو َحدََّثَنا

 َأْخَبَرَنا َخاِلٍد َأِبي ْبُن ِإْسَمِعيُل َحدََّثَنا ُموَسى ْبُن اْلَفْضُل َأْخَبَرَنا اْلَحْنَظِليُّ ِإْبَراِهيَم ْبُن ِإْسَحُق َوَحدََّثَناُه
 -َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اللَِّه َرُسوَل َسِمْعُت َيُقوُل اْلِكْنِديَّ َعِمرَيَة ْبَن َعِديَّ َسِمْعُت َقاَل َحاِزٍم َأِبي ْبُن َقْيُس
 .َحِديِثِهْم ِبِمْثِل َيُقوُل

 :الشرح

– الّساعدي مُحَيْد أيب عن مخسة الباب، هذا يف مسلم اإلمام ذكرها أحاديث ثامنية هذه جيد،

 وعرف احلديث يف ورد كام األزد من رجل هذا بيةتْ اللُّ  وابن اللتبية، ابن قصة يف -عنه اهلل ريض

 قبيلة ُلتب بني إىل نسبة التاء وإسكان الالم بضم هي وقال الكلمة، وضبط النووي اإلمام

 اسمها اللتبية القبيلة، هذه من اهلل عبد اسمه رجل إنه ،اهلل عبد هذا ةبيتالل ابن واسم معروفة

ا وقال ،االسم هبذا هرشتُ ا ،هبا هرشتُ ا لذلكف [كذلك؟ أليس] غريب  بيان احلديث هذا يف أيض 

 عقوبته يف احلديث يف ذكر وهلذا ،وأمانته واليته يف خان ألنه ل؛وغلو حرام العامل هدايا أن

 هدايا يوهذ اجليش يف غل من األول ،الغال يف همثل ذكر كام القيامة يوم إليه ُأهدي ما ومحله

ا كان إذا عامال كان إذا يعني العامل ا كان إذا كذلك؟ أليس ،موظف   ،هدية هل وُأهدي موظف 

 الباب من اهلدية دخلت إذا للقايض دخل إذا قالوا ولذلك ،العامل هدايا يف تفصيل وهناك

ا فذةالنا من األمانة خرجت  يف هنيو أمر هلم الذين أل؟ الاو كذلك أليس ،القضاة خصوص 

   .لبالدا
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 عىل بعثه الرسول ،املالني بني الغال هذا لتفرقة واضح ،ِلإ هديأ وهذا لكم هذا :وقوله

 هذا قال فرق جاء ملا لكن وأشياة بأشياة وجاء بأبعرة فجاء كذلك؟ أليس ،الزكاة جيب الصدقة

 ،املال لبيت يشء املالني بني لالقائ هذا تفرقة يف واضح هذا قلت املال يف فرق ِل وهذا لكم

 اذهب قالوا ذهب انتدابا نتدبا الراتب أخذ يعني وعمله لسعايته حقة ُأعطي قد وكان له ويشء

 طمعه عىل ذلك فدل ،وعمله سعايته ويأخذ بالصدقات وأِت  اذهب األمري له يقول حاكم قاض  

 واليته بسبب إال له هيد ل األمر نفس يف وهو له ديأه هإن قال الذي هذا حيث وأنانيته  وجشعه

 هذا نأ  إىل نبهه - وسلم عليه اهلل صىل-املصطفى فإن ولذلك ؛أجره عليه  استويف الذي وعمله

 حيث ك،عمل يف متثلهم الذين املسلمني سلطان قوة سببب قلت ما قلت إنام له قال ثم ،له حيل ال

 لو :معناه هوأم هأبي مثل لالرسو ورضب خيكأ أو أمك أو أبيك بيت أو بيتك يف كنت لو إنه

  .اوهيبته الدولة بقوة فتذهب السلطان بقوة وأرسلناك لوحدك اجالس   كنت

  أل؟ وال كذلك أليس ،موظف وال سلطان وال دولة وال عمل صاحب تكن ول وأخيك :قال 

 وأنت متثله التي الدولة سلطان بسبب لك أُهدي وإنام لك هُيدى ال أنه واجلواب ،لك هُيدى هل

 املال بيت يف اهلدية تلك توضع أن األوىل وكان والواِل واحلاكم األمري قبل من ومرسل موظف

 يف توضع ،عليك أرص فإذا تقبل أال ألمانةا من تقبل ال القبول عدم ماذا؟ األصل لك ُأهدي إذا

 ،اهلل رسول يسأل ل هنا وهو الواِل واحلاكم األمري تسأل األقل عىل أو كلهم للمسلمني املال بيت

 صىل-الرسول هنا ها واحلاكم والواِل قال ذلك، يف حق   له أنه يرى أنهك األمر وجرب جاء وإنام

 عليه اهلل صىل- اهلل رسول قال اولذ إليه أهدي نهإ قيل الذي هبذا عمل ماذا- وسلم عليه اهلل
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 بيت يف جلست هال :القول هذا له قيل ولذلك  ،واالستفهام الزجر خمرج وخرج قال - وسلم

 يِف  َقَعدَ  َفاَل »َ  :قال إنكاري واالستفهام ؟كذلك أليس ،الزجر إيش خمرج خرج ،وأمك أبيك

هِ  َبيِْت  يِف  َأوْ  َأبِيهِ  َبيِْت   نبهه أن بعد والبيان العام التحذير جاء ثم «اَل  أَمْ  إَِليْهِ  َأهُيَْدى َينُْظرَ  َحتّى ُأمي

  .اللفظ بعموم والعربة العام لبيانوا العام تحذيرال جاء له حيل ال هذا أن له وبني الرجل هذا

 َعىَل  حَيِْمُلهُ  اْلِقيَاَمةِ  َيْومَ  بِهِ  َجاءَ  إاِّل  َشيْئ ا ِمنَْها ِمنُْكمْ  َأَحد   َينَاُل  اَل  بِيَِدهِ  حُمَّمد   َنْفُس  َواّلِذي » :قال

 يف وهنالك أمثلة ثالث ذكر ثم وليها التي اليةالو هذه من أي منها :وقوله «ظهره عىل أو ُعنُِقهِ 

 ستة الغلول ذكر حديث ويف وشاة، وبقرة بعري أمثلة ثالث ذكر وهنا است   ذكر ؟كم ذكر الغلو

 املادية األشياء كل الدنيا طامح من مادي أمر كل يف واسع األمر هناك قلت وكام أنواع

 ؟كذلك أليس ،كرةتذ له هيدي ِل قال بعضهم اهديت، إذا كلها (ألشياءا والدينار، الفلوس،)

 يسافر أن يريد ويونس ليبيا يف اجلوازات رئيس طالل هذا أوروبا إىل تسافر مجيلة سفر تذكرة

    كذلك؟ أليس ،وتكتب تسمح أريد وأنا  ؟طالل يا لك هذا هل خاصة سفر ذكرةبت فجاء

- عليه تشتعل جهنم القيامة يوم يأيت كذلك؟ أليس ،حرام طالل يأخذها الذي التذكرة هذه

 سمعت ينأل اآلن أرضبه مثال هذا وغريها واضح؟ مو وال واضح -وإياكم جيرينا أن اهلل نسأل

 الظرف يف يضعه شيئ ا ويعطيه كذا إىل ماليزيا إىل سفر تذكرة آخر اواحد   يعطي يأيت اواحد   أن

 مراأل ذلك يف أيضا لدخي هل قلت يقبل، ال حرام كله ،هدية شيخ يا لك الظرف هذا ويقول

 البلدية رئيس وهو يونس جاء إذا كذلك؟، أليس يقدموه ،واالحرتام ،واهليبة ،تبجيلالك عنويامل

 يف يدخل هل أنا عندي من ترى هذه ال؟ أم ذلك يف يدخل هل امشِ  ادخل السيارة يف هويقدم
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 واهلل ،احتامل فيه قلت ،الطريق وإفساح ،واالحرتام ،واهليبة ،كالتبجيل عنويامل األمر ذلك

  .أعلم

 بأنه أحدكم سمع إذا......ليست مسألة يف أتكلم أن وأخشى ذلك يف سبقني من أن أرَ  ول

 ما حقيقة هذا أذكر ال ترى ال الاو فاهم واسع األمر كان وإن هلل فاحلمد ذلك عال شخص قال

 .قال اأحد   أن ذكرأ

 واليته يف لعاملا يأخذه ما ،املعنى نفس يف ةالثالث برواياته الكندي عمري بن عل حديث ثم 

  من وعاملته
 
 قال فوقه فام املخيط الرسول وذكر ،املال بيتل العام املال أو إليه أهدي سواء يشء

 اإلبرة يعرفه؟ من واملخيط معروف واملخيط فوقه فام خميط ا كتمناف عمل عىل منكم استعملناه من

ا أسود، رجل   إليهِ  فقام القيامة، يوم به يأيت ُغلوال   كان فوقه فام ؟كذلك أليس   ُقلنا؟ إيش عرفنا إذ 

  أقل فوقه فام املخيط الرسول وذكر فوقه، فام املخيط قال
 
 ذلك غري إىل-يشء أقل ذكر- يشء

 مال عىل واحلفاظِ  العدِل، قمة يف عالي ا مث ال رضب العزيز، عبد بن عمر اهلل ورحم :قلُت 

 املال، هذا عن يتعفف اإلنسان أن البد ذلك، عن إيش؟ والعفة ذلك، عن والِعّفة املسلمني،

 وجاء انتهى فإذا املال، بيت من املسلمني عمل يف الشمع يوقد كان أنه سريته يف ُذكر فقد قلُت 

 من عباده يف هلل كم العجب، فهو ُذكر ما صّح  فإن ،أخرى شمعة   ماله من أوَقد اخلاص عمله

 بحفظك واحفظنا ووفقنا، وارمحنا، ا،لن اغفر اللهم املُستعان، فاهلل !لنا خيرجهم وآيات !عرب

 باُب »  نأخذُ  ثم السهل باألمر ليست تراها األموال هذه عن يتعفف اإلنسان خوان؟إ يا واضح
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 .اقرأ «املَعِصيَة يف وحتِريِمَها َمعِصية غرِي  من األُمراء َطاعةِ  يف َجاءَ  ما

 :املنت 

 [اْلَمْعِصَيِة يف َوَتْحِرمِيَها َمْعِصَيٍة َغْيِر يف اأُلَمَراِء َطاَعِة ُوُجوِب] باب

 اْبُن َقاَل :َقاَل  ُمَحمٍَّد ْبُن َحجَّاُح َحدََّثَنا :َقاَل اهلِل َعْبِد ْبُن َوَهاُروُن ٍب،َحْر ْبُن ُزَهْيُر  وَحدََّثِني َقاَل

 ُحَذاَفَة ْبِن اللَِّه َعْبِد ِفي   ]٣٥ :النساء] ژ ی  ی   ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ ژ َنَزَل :ُجَرْيٍج
 ُمْسِلٍم ْبُن َيْعَلى َأْخَبَرِنيِه َسِريٍَّة ِفي -َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى -اهلِل َرُسوُل َثُهَبَع  السَّْهِميِّ َعِديٍّ ْبِن َقْيِس ْبِن

 .َعبَّاٍس اْبِن ُجَبْيٍرَعْن ْبِن َسِعيِد َعْن

 َعْن اْلَأْعَرِج َعْن  الزَِّناِد َأِبي َعْن اْلِحَزاِميُّ الرَّْحَمِن َعْبِد ْبُن ُمِغرَيُةاْل َأْخَبَرَنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى وَحدََّثَنا َقاَل
 َعَصى َفَقْد َيْعِصِني َوَمْن اللََّه َأَطاَع َفَقْد َأَطاَعِني َمْن» :َقاَل- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى - النَِّبيِّ َعْن ُهَرْيَرَة َأِبي
 َقاَل َحْرٍب ْبُن ُزَهْيُر َوَحدََّثِنيِه َقاَل «َعَصاِني َفَقْد اْلَأِمرَي َيْعِص َوَمْن َأَطاَعِني َفَقْد اْلَأِمرَي ُيِطْع َوَمْن اللََّه

 .َعَصاِني َفَقْد اْلَأِمرَي َيْعِص َوَمْن َيْذُكْر َوَلْم اْلِإْسَناِد ِبَهَذا الزَِّناِد َأِبي َعْن ُعَيْيَنَة اْبُن َحدََّثَنا

 :َقاَل َأْخَبَرُه ِشَهاٍب اْبِن َعْن ُيوُنُس َأْخَبَرِني َقاَل َوْهٍب اْبُن َأْخَبَرَنا َقاَل َيْحَيى ْبُن َحْرَمَلُة َوَحدََّثِني اَلَق
 َمْن» :َقاَل َأنَُّه -لََّمَوَس َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى-اللَِّه َرُسوِل َعْن ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن الرَّْحَمِن َعْبِد ْبُن َسَلَمَة َأُبو َحدََّثَنا

 َأِمرِيي َعَصى َوَمْن َأَطاَعِني، َفَقْد َأِمرِيي َأَطاَع َوَمْن اللََّه، َعَصى َفَقْد َعَصاِني َوَمْن اللََّه َأَطاَع َفَقْد َأَطاَعِني
 «َعَصاِني َفَقْد

 اْبِن َعْن ِزَياٍد َعْن ُجَرْيٍج اْبُن َحدََّثَنا َقاَل ِإْبَراِهيَم ْبُن َمكِّيُّ َحدََّثَنا َقاَل  َحاِتٍم ْبُن ُمَحمَُّد َوَحدََّثِني َقاَل 
 َعَلْيِه اهلُل َصلَّى-اللَِّه َرُسوُل :َلَقا :َيُقوُل  ُهَرْيَرَة َأَبا َسِمَع َأنَُّه َأْخَبَرُه الرَّْحَمِن َعْبِد ْبَن َسَلَمَة َأَبا َأنَّ ِشَهاٍب
 َأِبي َعْن َعَطاٍء ْبِن َيْعَلى َعْن َعَواَنَة َأُبو َحدََّثَنا َقال اْلَجْحَدِريُّ َكاِمٍل َأُبو َوَحدََّثِني َلَقا ،َسَواًء ِبِمْثِلِه -َوَسلََّم
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 َثِنيَوَحدَّ َح -َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى- اللَِّه َرُسوَل ُتَسِمْع َقاَل ِفيَّ ِإَلى ِفيِه ِمْن ُهَرْيَرَة َأُبو َحدََّثِني َقاَل َعْلَقَمَة
 ُشْعَبُة َحدََّثَنا َقاَلا َجْعَفٍر ْبُن ُمَحمَُّد َحدََّثَنا قاَل َبشَّاٍر ْبُن ُمَحمَُّد َوَحدََّثَنا َح  َأِبي َحدََّثَنا ُمَعاٍذ ْبُن اهلِل ُعَبْيُد

  .َحِديِثِهْم َنْحَو-َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل ىَصلَّ-ِبيِّالنَّ َعْن ُهَرْيَرَة َأَبا َسِمَع  َعْلَقَمَة َأَبا َسِمَع َعَطاٍء ْبِن َيْعَلى  َعْن

 َأِبي َعْن ُمَنبٍِّه ْبِن َهمَّاِم َعْن َمْعَمٌر  َحدََّثَنا َقاَل الرَّزَّاِق َعْبُد َحدََّثَنا َقاَل َراِفٍع ْبُن ُمَحمَُّد َوَحدََّثَنا َقاَل
 َوْهٍب اْبُن َأْخَبَرَنا َقاَل الطَّاِهِر َأُبو َوَحدََّثِني َقاَل َحِديِثِهْم ِبِمْثِل -َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- النَِّبيِّ َعْن ُهَرْيَرَة

 اهلُل َصلَّى-اللَِّه َرُسوِل ْنَع َيُقوُل  ُهَرْيَرَة َأَبا َسِمْعُت :َقال َحدََّثُه ُهَرْيَرَة َأِبي َمْوَلى ُيوُنَس َأَبا َأنَّ َحْيَوَة  َعْن
 .ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن َهمَّاٍم َحِديِث ِفي َوَكَذِلَك َأِمرِيي َيُقْل َوَلْم اْلَأِمرَي َأَطاَع َمْن َوَقاَل َذِلَكِب- َوَسلََّم َعَلْيِه

 :الشرح

   .والتحريم بالُوجوِب، -اهلل رمحهُ -بّوَب  هكذا الباب هذا قلُت   

ا عظيم ألمر إنه واهلل الباب وهذا قلت ا جد   عباده يف اهلل حمارم افانتهكو اخلوارج عنه غفل جد 

 رد ا إليه وردهم ،املسلمني حال اهلل وأصلح ،يستحقون امب اهلل عاملهم ،وأفسدوا وأضلوا فضلوا

،  وتواكلهم املسلمني جهل من إال الضالة والفرق اآلن اخلوارج أمر لحفاست وما مجيال 

 أن من روأحق أذل فاخلوارج وإال ،حياهتم يف عليهم ذلك غلب حيث وإرجائهم وضعفهم

 زمن يف السابق الزمن يف معواقُ  وقد ،وتقمع إال -اهلل بإذن -ةقائم هلم تقوم أو ةشوك هلم تظهر

 مقرهن قطع وخرجوا قاموا كلام ،املسلمني والة من بعده من غريه زمن ويف-عنه اهلل ريض- عل

 أخرب كام األكرب الدجال مع األكرب وقرهنم خرهمآ خيرج حتى ،املسلمني حياة يف املفسد

 عليه اهلل صىل-النبي بسنة واحفظنا فتنتهم من أجرنا فاللهم ،-وسلم عليه اهلل صىل-املصطفى



ِ ِ من إلامارة كتاب  م صحيح  ُِمسل 

 

~ 18 ~ 
 

 وجوب وحتريمها، معصيتهم وحتريم ؟كذلك أليس ،األمراء طاعة وجوب ،ضالهلم من-وسلم

 الباب هذا يف -اهلل رمحه- مسلم اإلمام اقسو املعصية، يف وحتريمها املعصية غري يف طاعتهم

 حديث؟؟ كم فيه السادس الباب هذا حديث ا وعرشين ة  مخس

 .املستعان واهلل ،كلها عىل -اهلل بإذن- سنقف حديث ا وعرشون مخسة

 ابن قال جريج ابن قال وهو السهمي حذافة بن اهلل عبد حديث حديث :األول فاحلديث 

  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ ژ :-تعاىل -قوله نزول سبب يف وهو عباس ابن عن مروي

 مسلم بن عل أخربنيه جبري بن  سعيد من سمعته هكذا جريج ابن قال  ]٣٥ :النساء] ژ ی  ی   ی

 احلديث هذا أخربنيه قال امللك؟ عبد جريج ابن قال ايش عباس ابن عن جبري بن سعيد عن

 من ؟كذلك أليس ،عباس ابن إىل أسنده قلت عباس ابن عن جبري بن سعيد عن مسلم بن عىلي

 عبد يف نزلت وأهنا  ]٣٥ :النساء] ژ    ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ ژ :-تعاىل- هقول نزول سبب

 هذه هاهنا مسلم يذكر ول رسية يف -وسلم عليه اهلل صىل- الرسول بعثه ملا حذافة بن اهلل

 احلديث ،احلديث يف ذكرها ولكن الّسية ذكر ما عباس ابن رواية حديث يف هنا مسلم ،الّسية

ا بعث -وسلم عليه اهلل صىل- الرسول أن -عنه اهلل يضر- عل حديث بعد الذي  وأّمر جيش 

 عبد هو الرجل هذا نإ قيل النووي اإلمام وقال ،ويطيعوا له يسمعوا أن وأمرهم رجال   عليهم

 يف ظاهر واحلديث يةفاآل ،"حذافة بن هللا عبد هِو الرجل إن" :قيل النووي قال حذافة بن اهلل

  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ ژةياآل املعصية يف ال اهلل طاعة يف ونتك األمري طاعة بأن الداللة
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 بن اهلل وعبد ،حذافة بن  اهلل عبد يف ؛رجل يف نزلت ؟كذلك أليس  ]٣٥ :النساء] ژ ی  ی   ی  ىئ

 عبد يف قال هكذا ذكر وإنام السبب هذا مسلم اإلمام يذكر ل لكن ية،رس يف ذهب نهإ قال حذافة

 اهلل ريض- طالب أيب بن عل حديث يف ايش ذكر رجال   عل حديث يف ذكر لكن ،حذافة بن اهلل

  .نعم ؟كذلك أليس هكذا قال رجال   أن -عنه

 قصة يف وهي عل حديث فذكر ايش أن ذكر أنه نعم قال -عنه اهلل ريض- عل حديث ثم

 والدخول النار بإيقاد وأمرهم اجليش عىل -وسلم عليه اهلل صىل- الرسول أّمره الذي األمري

 الطاعة وإنام «اخْلَالِِق  َمْعِصيَةِ  يِف  ملَِْخُلوق   َطاَعةَ  اَل » :-وسلم عليه اهلل صىل- الرسول وقول ،فيها

  .باملعروف

ا  بني فرق هو لكن عل وحديث احلديث هذا بني ؟كذلك أليس ،بينهام يربط كأنه هنا إذ 

 وإنام حذافة بن بداهللع أنه ذكر ما عل وحديث حذافة بن عبداهلل فيه الذي عباس ابن حديث

، أن ذكر  .أعلم واهلل ،حذافة بن عبداهلل هو ايش الرجل هذا نإ يقال أنه النووي وقال رجال 

 واحلديث واآلية النووي قال الّسية ؟أل وال نعم النووي قال قلت قال يشا احلديث ثم

 .اهلل طاعة يف تكون األمري طاعة أن يف الداللة ظاهر

 في وتحريمها معصية بغيِر الطاعة وجوب على العلماء أجمع"  :– اهلل محهر – النووي اإلمام قال

 ."وآخرون عياض القاض ي عن أيًضا إلاجماع ونقل املعصية



ِ ِ من إلامارة كتاب  م صحيح  ُِمسل 

 

~ 20 ~ 
 

 يف يش؟ا يف الطاعة واجب !العظيم اهلل سبحان إمجاع؛ هذا ا؟قالو الذين هؤالء يذهب أين

 ال كان إذا إال أطيع ما أنا قال الطاعة، عدم هلم الشيطان وسوسة كيف شوف لكن املعروف،

 فخالفوا يعيص، ما امعصوم   أحد ما ا،معصوم   أحد ما ،يعيص ما أحد ما يمكن ما ،يعيص

 .احلمري من أضل إهنم واهلل-والعافية السالمة اهلل نسأل-اإلمجاع

 احلجة ما العباد؟ عىل احلجة ما إمام يا له وقال رجل   جاء له جيء ملا – اهلل رمحه – الشافعي

 اإلمجاع يش؟ا قال ،اإلمجاع قال ماذا؟ ثم قال ،السنة قال ماذا؟ ثم قال ،القرآن قال لعباد؟ا عىل

 الشافعي اإلمجاع؟ عىل دليلك يشاو الشافعي اإلمام يسأل اإلمجاع؟ عىل دليلك يشاو قال

  .وقف يشا الشافعي وقف

 كنا قال شافعي،ال تلميذ الربيع عن بالسنة االحتجاج يف اجلنة مفتاح يف السيوطي هذا ذكر

ا  قال أدري، ما تكلم ما سكت الشافعي فقال وسأل رجل وجاء حلقة يف الشافعي عند جلوس 

  .تدري إال بيشء تتكلم ما تقول، ما وال ِل تبني إما أيام ةثالث أمهلتك

 يف خرج يقول ،يستدل يبغى القرآن، ويتدبر القرآن يستعرض وهو أيام ةثالث جلس يقول

 الذي مسألتي يشا إمام يا قال جاء بالرجل وإذا حوله، وجلسنا وجلس فعيالشا الثالث اليوم

 أنت؟ اإلمجاع جتيب فني من اإلمجاع، عىل دليلك ما كذلك أليس هي؟ ما سألت

  ڦ   ڦ ژ :- وتعاىل تبارك – اهلل قال قال ثم عليه وأثنى اهلل محد قال !العظيم اهلل سبحان

  ژ    ڍ   ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ
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 يف يشء عىل املؤمنون أمجع إذا اإلمجاع؟ وهو طريقهم، فهو املؤمنني سبيل أما قال [١١٣النساء]

 اإلمجاع، وهو أال عظيم يشء عىل إال جهنم بنار توعده ما ويشاق شخص فجاء مشوا سبيلهم

 إمجاع خالف من -والعافية السالمة اهلل نسأل -كافر اإلمجاع خالف من يقولون العلامء ولذلك

 .ظاهر دليل   عىل إال جيمعون وال أمر   عىل أمجعوا إذا ؟يشا املسلمني

 .-والعافية السالمة اهلل نسأل-واملعتزلة اخلوارج اإلمجاع؟ خالفوا كيف فهؤالء

ِونقل املعصية في تحريمها وعلى املعصية غيِر في الطاعة وجوب على العلماء أجمع" :الشيخ قال 

 من ألامِر بولي املراد :العلامء وقال قال عليه، تواتروا أيِ-ِوآخرون، عياض القاض ي عن جماعإلِا

 وسنرى واألمراء الوالة من -ايش؟ من -طاعته هللا أوجب وألامراء الوالة من طاعته هللا أوجب

 وغريهم والفقهاء املفّسين من واخللف السلف مجاهري قول هذا ،أمري بلدة كل يف أنه جيوز أنه

 اإلمام ذكر ثم ،أخطأ فقد خاصة الصحابة  قال ومن العلامء األمراء وقيل العلامء هم :يلوق

 ةست روايات معه وساق الستة تهابرواي -عنه اهلل ريض- هريرة أيب حديث ،هريرة أيب حديث

   .املعنىب كلها ؟كذلك أليس ،باملعنى كلها وهي

 وهو واحد معناها وكلها-عنه اهلل ريض- هريرة أيب عن كلها الستة األحاديث هذه :قلت 

 وهو ال كيف- وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول من املؤمنني قلوب يف اهلل طاعة شأن تعظيم

 يف تتفرق وال كلمتها وجتتمع لتسعد ،البرشية تاريخ يف ناصح عظمأ هو الذي األمني الناصح

 فتن يف ويكونوا حياهتم تضطرب ال حتى :قلت «َأَطاَعنِي َفَقدْ  األَِمريَ  ُيطِعِ  َوَمنْ » احلياة هذه
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ا هذا كان وإن ،واضطراب  غيبي ؟ايش ر  قد واهلل ،قتتالاالو ،والفرقة ،االختالف ؛غيبي ا قدر 

 َعَليَْها َليَْس  َمْرُحوَمة   ُأّمة   َهِذهِ  ُأّمتِي» :قوله سيقع الذي الغيبي والقدر

ْنيَا يِف  َعَذاهُبَا اآْلِخَرِة، يِف  َعَذاب      .األلباين وصححه داود أبو رواه «َواْلَقتُْل  الّزاَلِزُل وَ  ْلِفتَنُ ا الدُّ

 عليهم يقىض ال الذي الّسمدي بدياأل اخللود هو اآلخرة يف عذاب هلا ليس ولعل :قلت

 يف رشعيال القدر عن-عليه وسالمه اهلل صلوات- فأخرب عذاهبا من عنهم خيفف وال فيموتوا

 .رشعي ؟ايش وقدر غيبي قدر

  به، مأمورون الرشعي والقدر  !علمأ اهلل ؟سيقع متى كان وإن به نمأموري ناسل الغيبي درالق 

 ما أو عنها الرسول خربأ ؟كذلك أليس ،فرقة وسبعني ثالث افرتاق واالختالف الفرق هناف

 بينهم بأسهم جيعل الأ الرب سأل وأنه ؟كذلك أليس ،تلوناقتي وإهنم تقتتل وأنه ،أخرب ؟أخرب

 مأمورون احلياة هذه يف نعيش الذين ناآل نحن لكن ،غيبي قدر هذا ؟كذلك ليسأ ،فمنعه

  :القيم ابن قال كام لكن ،ندري ال ؟سيقع متى ،الغيبي بالقدر نمأموري ولسنا الرشعي بالقدر

 لكن ،والرسول رادهأو اهلل أراده كام بيننا اهلل رشع نقيم رشعيال قدرالب  "ِهللا بقدِر هللا قدِر ندفع"

  .الدين يف وإياكم يفقهنا أن اهلل نسأل به، نمأموري لسنا واهلل ؟وكيف متى الغيبي القدر عوقو

 -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسوله وبينه -وجل عز- اهلل بينه ما هو الرشعي القدرو :قلت

  ڄ  ڄ  ڦ ژ  :-جلو عز- اهلل قال واالقتتال واالختالف الفرقة وحتريم االجتامع من

  ۈ ژ :وقال ]١٠٣ :عمران آل] ژ  ھ  ہ  ہ  ہ   ہ ژ [؟ ١٠٥ :عمران لآ[ ژڃ  ڄ  ڄ
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 أصول وهذه واألحاديث اآليات من ذلك غري ىلإ  [١٠ :احلجرات] ژ  ۅ  ۅ  ۋ       ۋ  ٴۇ

 من أصاب فإذا ،الفرقة  وعدم االجتامع ؟كذلك أليس ،املسلمني بني تطبق أن جيب رشعية

 خري أحد غزوة ويف كثري عن ويعفو يدهيمأ سبتك وبام مبجهله ذلك املسلمني بعض أصاب

 .- وسلم عليه اهلل صىل- الرسول أمر خمالفة يف شاهد

 من الرسول طاعة  ألنه ؛فيه شكالإ ال واضح «اهللَ أََطاعَ  َفَقدْ  َأَطاَعنِي َمنْ «  :هاهنا فقوله

 ، ]٠٠ :النساء] ژپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ژ الرسول وطاعة اهلل طاعة

 أليس « َأِمرِيي َأَطاعَ  َمنْ  » الثانية الرواية ويف األوىل الرواية يف «ِمريِ األَ  َطاعَ أَ  َمنْ » :وقوله

 وكذلك ،أمري كل يف عام مطلق واألمري رهأمّ  من هو فأمريه بينهام شكالإ ال ؟قلت كذلك

- قال وقد ،فال املعصية وأما ،اهلل طاعة يف العلامء بإمجاع كله وهذا «ِميَِلأَا َعيَص ي َمنْ  » املعصية

 .أعلم واهلل «املَْْعُروف يِف  الّطاَعة إِّناَم   » :- وسلم عليه اهلل صىل

كَ  يِف  َوالّطاَعةُ  الّسْمعُ  َعَليَْك » :-وسلم عليه اهلل صىل-وقوله  كَ  ُعّْسِ  نَْشطَِك َومَ  َوُيّْسِ

 .«َعَليَْك  َوَأَثَرة َوَمْكَرِهَك 

 يشق فيما ألاموِر والة طاعة تجب معناه :ماءالعل قال" :-اهلل رمحه– النووي اإلمام قال 

 كانت فإن بمعصية، ليس مما وغيره" النفوس، تكرهه وإيش؟ يشق فيام ."النفوس وتكرهه

 ."طاعة فِل معصية



ِ ِ من إلامارة كتاب  م صحيح  ُِمسل 

 

~ 24 ~ 
 

 ونحن ،نفسه عىل يش؟ا معصيته نفسه، فعىل نفسه، يف عاص   هو األمري كان لو لكن :قلت

ا يكون أن هرشط من ليس ألنه اهلل؛ طاعة يف له نطيعو نسمع  ليس ألنه املعايص، من معصوم 

ا أحد   .خطاء آدم بني وكل املعايص، من معصوم 

 كالوظائف، الدنيا بأمور االستئثار هي األثرة :قلت األثرة؟ هي ما احلديث يف واألثرة

 يا عليك غريك واحلكام الوالة يؤثرون يأ الدنيا، حطام من وغريها واألرايض، واإلقطاعات،

 جل – اهلل سيحاسبه والكل ،محلت ما وعليك محلوا ما عليهم إنامف وأطع اسمعف اهلل، عبد

 .-وعال

 يعطوك ل ،"عندهم مما حقك يوصلوا ولم بالدنيا ألامراء اختص وإن" :النووي اإلمام قال 

 كذلك؟ يسأل ظلموكم، أي عنكم فمنعوه يعطيكموه أن عليهم واجب هو مما هو :قلت حقك،

 ملاذا؟ أل، خترجوا؟ فهل إليكم، تصل أن حقوقكم منع األثرة؟ هي ما األثرة، هذا يش؟ا هذا

 ال الذي الفساد أسباب من سبب واخلروج ،رش كله اخلالف فإن املسلمني، كلمة الكلمة، جلمع

  !ناصح من أعظمه فام ،-وعال جل– اهلل إال مداه يعلم

 ذر أيب وحفظ ثالث،ال برواياته ذر أيب حديث-وسلم عليه اهلل صىل– اهلل رسول ذكر ثم

  .-وعال جل– اهلل فحفظه ،-وسلم عليه اهلل صىل– الرسول وصية

 الباب، هذا يف ألصحابه-وسلم عليه اهلل صىل– تربيته إىل وانظر الوصية، هذه حفظ ذر أبو

 «اأْلَْطَراِف  ُُمَّدعَ » :وقوله النووي، اإلمام يقول ،األمر هذا يف هذا حتى والطاعة السمع وهو
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 مقطوع يعني :قال «اأْلَْطَراِف  ُُمَّدعَ  َعبْد   عليك تأّمر وإن» :له قال ذر؟ أليب الرسول قال يشا

 كان ولو مريلأل وأطع اسمع أي العبيد، أخس إيش؟ «اأْلَْطَراِف  ُُمَّدعَ » العبيد، أخس به واملراد

ا كان لو حتى النسب، دينء  إمارة وتتصور :قلت واجبة، فطاعته األطراف مقطوع أسود عبد 

 رشوطه من أصال   ....وإال وأتباعه، بشوكته البالد عىل تغلب إذا أو األئمة، بعض واله إذا العبد

 فتسمع العبد تغلب يعني «َتَأّمر وإِنْ » :قال الرسول ولذلك تغلب، لو لكن ،احر   اقرشي   يكون أن

  .وتطيع له

 وأهنا كذلك؟ أليس ،روايات ذكر برواياته، جدته عن ُحَصنْي  بن حييى حديث جاء ثم

 حجة يف يش؟ا يف خيطب الوداع، حجة يف خيطب-وسلم عليه اهلل صىل – املصطفى سمعت

 بْد  عَ  َعَليُْكمْ  اْستُْعِمَل  َوَلوْ » وهو-عنه اهلل ريض– ذر أيب حديث عليه دل ما عىل ويدل الوداع،

تَاِب  َيُقوُدُكمْ 
 « َوَأطِيُعوا َلهُ  َفاْسَمُعوا اهللِ بِكِ

ا احلديث رواية وغري    ا» أيض   عن احلُصني، أم جدته عن حسني بن حييى حديث «حبشي ا عبد 

 اهلل صىل - اهلل رسول عن كلها األحاديث تواردت يعني ذر أيب حديث ثلمِ  احلُصني أم جدته

 - الرسول عهد ما آخر هناإ وحيث ،الوداع حجة يف كانت هذه بتهخط نوإ قالت - وسلم عليه

 يف للمؤمنني - وسلم عليه اهلل صىل - الرسول عهد ما آخر للمؤمنني، - سلمو عليه اهلل صىل

 الوقت ذكر ما هكذا، الرسول هوصا أنه ذكر ذر أبو يعني ذكرت، احلصني أم هذه اع،الود حجة

 عليه اهلل صىل - الرسول سمعته حجه آخر الوداع حجة يف الوقت ذكرت احلُصنّي  أم هذه لكن

  ......ذلك فدّل  يقول - وسلم
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 األنبياء أرشف عىل وبارك وسلم اهلل وصىل ،العاملني رب هلل واحلمد ،الرحيم الرمحن اهلل بسم

 ألمته نصح األمني الناصح ،-عليه وسالمه اهلل صلوات-حمّمد ونبينا سيدنا املرسلني أكرمو

 َوالّسْمعِ » «نِْي َأَطاعَ  َفَقدْ  األَِمرْيَ  ُيطِعِ  َمنْ » :قوله من الروايات هذه يف نسمع ما نصحه ومن

 وفصلنا ،واضح فال املعصية يف أما اهلل طاعة يف وكلها «حبيش َعبْد   َعَليُْكمْ  َتَأّمرَ  َوإِنْ  َوالّطاَعةِ 

  ژ  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ    ژ نفسه عىل فمعصيته اعاصي   كان إذا اظامل   كان إذا اإلمام أن ناوبيّ 

         جب ژ [33:لقامن]   ژۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۓ    ۓ  ے  ژ عليه وزره واهلل [461:األنعام]

 ،حقهم تعطوهم  ]٣٥ :النور[ ژٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ژ وسنرى [33:املدثر]   ژىب            مب  خب  حب

 ال فتن حتدث واهلل ،والشدة والغلظة بالرفق نصحهم موعد إليهم النظر وأما ،الطيبة احلياة هذه

 - وسلم عليه اهلل صىل - لالرسو نصح كام انصح حقيقة   اناصح   كنت إذا وإنام آخر، وال هلا أول

 عرفتم يزيلوه، أن يريدون احلكم كريس أراد إذا كريس،ال تريد ال اآلخرة والدار اهلل وجه تريد

 األخري واخلوارج األَُوْل  اخلوارج كأنه، ُنزيلك أن نريد اقالو عثامن عىل خرجوا ملا اخلوارج

 الذي هذا ،يئالس النظر هذا -والعافية السالمة اهلل نسأل- والكريس احلكم يف دائام   عقلهم

ا كان ولو وعرفنا ،األمة إىل ييسء  أم حديث ثم ،-اهلل رمحه- النووي اإلمام قال ماذا حبشي ا عبد 

 - اهلل رسول َعِهد ما آخر وهذا ،الوداع حجة يف كان أنه ذكرت التي - عنها اهلل ريض - احلُصني

 بمنى احلصني أم وقالت املوقف ذلك يف نصحه كامل من وهذا ،للمؤمنني - وسلم عليه اهلل صىل

 العظيم األمر هذا هلم بنّي  املوقف ذلك يف الناس اجتامع يف العظيم املوقف يف أي بعرفات، أو

  .ونصحه وشفقته رمحته من واهلل
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 -اْل  َعىَل » :قال
ِ
-ِب  ُيْؤَمرَ  َأنْ  إاِلّ  َوَكِرَه،أ َأَحّب  ا-فِيمَ  َوالّطاَعةُ  ّسْمعُ -ال ُمْسلِمِ -اْل  َمْرء

،  صار هلل واحلمد قلت املعنى هذا عىل التأكيد وهو «َطاَعةَ  َوال َسْمعَ  َفال بَِمْعِصيَة   ُأِمرَ  َفإِنْ  َمْعِصيَة 

اإمج هذا  - عنه املتعددة الروايات هبذه بالك فام احلُجة تقوم واحد وبحديث   ،ملسلمنيا بني اع 

ا واهلل إال !؟اخلطري األمر هذا يف - وسلم عليه اهلل صىل  قلت عليها، وحفاظ ا لألمة ُنصح 

 عل يثحد ثم ،زمرته يف اهلل حرشنا - وسلم عليه اهلل صىل - هديه عىل سار من والسعيد

 صىل-هكلم جوامع من وهو  «اخْلَالِِق  َمْعِصيَةِ  يِف  ملَِْخُلوق   َطاَعةَ  الَ » :قوله وهي الثالث برواياته

 من وهو املعروف يف الطاعة إنام املسلمني حياة يف عامة عظيمة قاعدة وهو ،-وسّلم عليه اهلل

 ملا أنه ؟نفسه اإلنسان حرق من الفائدة ما ألنه ؛املعقول يوافق وهو سالمواإل التوحيد حتقيق

 يف ما ؟لكذ من لفائدةا ما ،حيرقهم أراد ادخلوا هلم وقال النار وأوقدوا احلطب مجعوا مجعهم

 املعروف يف يشا يف الطاعة إنام قال الرسول ولذلك ،يمكن ال عقال النفس تعذيب إال فائدة

 بأذية أمرك إذا املعروف يف الطاعة إن -وسّلم عليه اهلل صىل-النّبي قول واضح ،إخوان يا دائام

 لك قال أبكم أصم خلك تسمع ال تسمع ال ال بمعصية أمرك أو شتم أو بسب أمرك أو احلاكم

 خطأ كلها خطأ بل املعصية فائدة منها ما املعصية ألن ؛الصحيح هو هذا أبدا تفعل ال افعل

 اإلنسان حرق من الفائدة ما ألنه ؛املعقول يوافق احلديث هذا إن هنا قلت كام ولذلك وخطر

 هنقول مرض لغري أما ؟ال وال كذلك أليس ،ملرض اكي   كان إذا إال اللهم سبب ما لغري نفسه

 أن نذر نمل ؟كذلك أليس  «َنْفَسهُ  َهَذا َتْعِذيِب  َعنْ  َغنِي  َاهللَ  إِنّ »  وورد قلت ال نفسك احرق

 ،كذا نذر ،الشمس يف يقف أن نذر !بالعباد اهلل أرحم ما شوف ؟كذلك أليس ،الشمس يف يقف
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 باملنتحرين بالك امف «َسهُ َنفْ  َهَذا َتْعِذيِب  َعنْ ََغنِي   اهللََ  إِنّ  » :قال الرسول غني اهلل إن قال

 ،ويرعبوا يفسدوا حتى اخلوارج وجاهبا اإلخوة جاهبا شيطانية أساليب كلها هذه ؟!واملفجرين

 يدخل أفواجا فيه الناس يدخل واهلل والرفق باإلحسان فالدعوة وإال ،وإياكم جيرينا أن اهلل نسأل

  أفواجا ؟يشا فيها الناس

 إىل ]١٥١ :النساء[ ژ        ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ ژ :-وجل عز-اهلل قال وقد العبد تعذيب من قلت

 هذا ولذلك ،اإلفساد ال اإلصالح عىل الدالة العامة القواعد واألحاديث اآليات من ذلك غري

 :قال وأخربوه الرسول واءوجا ال وال فهمتوا فيه وادخلوا رالنا وقدوا هلم قال ملا الرجل

 «املَْْعُروِف  يِف  الّطاَعةُ  إّناَم » خرجوا ما يشا فيها دخلوا لو قال «ِمنَْها َخَرُجوا َما َدَخُلوَها َلوْ »

 األمراء نطيع ما واهلل هلل واحلمد ،املعروف يف إال تطيعوا ال افهموا قال يفهمهم كان اعقلوا

 هو هذا هيدهيم أن اهلل ألونس ،أبدا املعصية يف نطيعهم ما الطاعة يف إال والوالة واحلكام

 .الصحيح

 األربع برواياته األبواب يف أحاديث آخر وهو -عنه اهلل ريض-الصامت بن عبادة حديث ثم

 الصحيحني يف وهو ،اإلسالم قواعد من عظيمة وقاعدة ،بابه يف عظيم بابه يف عظيم حديث وهو

 ةالبيع يف الذي انتبهوا  َباَيْعنَا  «َباَيْعنَا»  :وقوله األثرة وكذا واملكره املنشط بيان وسبق :وغريمها

 لوِل ؟يشال تكون البيعة األمر لوِل تكون يالت وهي البيعة قلت ؟كذلك أليس البيعة هي ما

 ينفذ غلبة وله قوة وله ةشوك له هو هذا ،غلبة وله حكم وله قوة وله شوكة له الذي األمر

 .األوامر
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 عاهدنا يعني بايعنا املعاهدة البيعة هي ما املعاهدة ؟يشا وهي املعاهدة وهي البيعة قلت الق 

 كل ألن اليد وهو الباع مد وهو  البيع من ؟يشا من مأخوذة البيع من مأخوذة ألهنا قال عاهدنا

 أليس يدك أعطني ،يده يمد يتبايعوا أن أرادوا إذا البيع يف كانوا هكذا صاحبه إىل يده يمد واحد

 كذا احبهص إىل يده يمد قلت قال ؟كذلك أليس البيع يف معاهدة كذلك وهنا ؟ال وال كذلك

  ٻ  ٻ    ٻ  ٱ ژ :-تعاىل -اهلل قال وقد مبايعة بيعة كل عىل فأطلق ،البيع يف يفعلون كانوا

 كالمالو البيعة بني خيلط أحد ال حتى البيعة معنى هذا ]١٠ :الفتح[ ژڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ

  .اهلل رشع عىل املعاهدة البيعة معنى عرفنا اإذ   هذا، همحق

ا َتَرْوا أَنْ  إاِل» أخرى رواية ويف «أَْهَلهُ  اأْلَْمرَ  ُننَاِزعَ  اَل  نْ أَ  َوَعىَل » :عبادة لووق ا ُكْفر   َبَواح 

 أو بالكالم كان سواء األمر وِل عىل اخلروج هي املنازعة قلت «ُبْرَهان   فِيهِ  اهللِ ِمنَ  ِعنَْدُكمْ 

 عىل صربال الرضرين فأخف الدماء، وسفك والفتن الرشور من حيدث ما ذلك يف امل بالسالح

ا َتَرْوا َأنْ  إاِل» :قوله معنى هنا عرفنا اإذ   ،الصحيح هو هذا ،الوالة جور ا ُكْفر    « َبَواح 

ا، وليس ظن   غري البنّي  الظاهر الرصيح هو :والبواح  إذا عليه اخلروج جيوز فال الفسق أما فسق 

  .عليه اخلروج جيوز ال افاسق   اإلمام كان

 رشب لو فمثال :قلت الفاسق، عىل خيرج اخلوارج مذهب ،رجاخلوا مذهب عىل إال :قلت

 حالل اخلمر :وقال أعلنو ،حالل إهنا قال لو لكن افسق   رشهبا ُمرد امخر   احلاكم رشب لو ،امخر  

ا، حرام هي ما  ما الإو بواح كفر اخلمرحالل قال لو ،رشهباي ل ولو كافر واهلل يرشهبا، ل ولو أبد 
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 ما أنا حرام هي :وقال رشهبا ولو !الدين هذا أعظم ما !العظيم اهلل سبحان ؟بواح كفر هو

  .انتبهوا ترى، فركي ما افاسق   ايش؟ سمىي عنها صربأ تاستطاع

 .التكفري ضوابط لكم يبني بازمول حممد الشيخ يأتيكم اهلل شاء وإن

 حيتمل ال القاطع الواضح الدليل هو برهان اهلل من فيه لكم والربهان الظهري، البواح قلت 

 ننازعه؟ كيف برهان فيه وعندنا ،بواح كفرا عنده رأينا اأنّ  فرض عىل املنازعة ثم ،البنّي  التأويل

 أمر بام والعمل فالصرب وإال أخف رضربو قدرة لدينا كانت إذا عليه روجباخل إزالته :املنازعة

 .قوة عندنا وما استطعنا وما ابواح   اكفر   فيه رأينا لو ،إلزالته املسلمون يتقوى حتى رشع امبو اهلل

 نزيله هل ودبابات، صواريخ عنده وهو سكاكنيبال له تروحوا قال-اهلل رمحه-عثيمني ابن

 .سالح عنده أبيكم بكرة عن كلكم يقتلكم كلكم، فيقتلكم والعيص بالسكاكني

 األمر يف يدخل هذا قلت   «اَلئِم   َلْوَمةَ  هللِا يِف  َنَخاُف  اَل  ُكنّا َأْيناََم  بِاحْلَقي  َنُقوَل  َأنْ  َوَعىَل »َ:وقوله

 كل يف باملعروف يأمرو املنكر ينكر أن مسلم كل عىل فرض وهو املنكر عن والنهي باملعروف

  .خمذل خذالن وال الئم لومة ذلك يف خياف وال اأحد   فيه يداهن وال ومكان، زمان

 والنهي باملعروف األمر كفاية، فرض أنه عىل العلامء وأمجع:-اهلل رمحه-النووي اإلمام يقول

 «ئِم  اَل  َلْوَمةَ  اهللِ يِف  َنَخاُف  اَل  ُكنّا َأْيناََم  بِاحْلَقي  َنُقوَل  َأنْ  َوَعىَل » :الصحايب قال كفاية، فرض املنكر عن
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 أِو نفسه على خاف فإن كفاية،ِفرض أنه على العلماء أجمع" :قال النووي؟ اإلمام قال إيش

 ."بالقلبِإلانكار وبقي واللسان باليد إلانكاِر سقط غيره على أِو ماله

 .واملفارقة والقيام كذلك؟ أليس ا،الرض وعدم والكراهة اإلنكار بقي

 هنيته أو أمرته إذا تأمره، استطعت ما تقوم، ،اأبد   معه جتلس ما اخلمر يرشب ااحد  و رأيت إذا

 هذا معه، جتلس ال خرجا قم تنكر، ما ال سكت،ا لك يقول رأسك، ويكّس يرضبك بلسانك

 واله من أو العلامء، قال كام للحاكم يكون اوهذ باليد تنكر تستطيع إذا باليد أما الصحيح،

 يكون؟ متى صح، باليد املنكر عن هيوالن باملعروف األمر بيته أهل يف والرجل احلاكم،

 حتى وتقوى وتنشط جيد باملعروف األمر هيئة يوِل أن اهلل ونسأل احلاكم، واله من أو للحاكم،

 املنكر، عن وتنهى باملعروف تأمر وسيارات اأمور   وأعطاها صالحيات أعطاها ألنه بيدها؛ تغري

 هو هذا راع   بيته، يف أمري هو ألنه يعيستط بيده، بيته أهل يف ينكر بيته أهل يف الرجل وكذلك

 .الصحيح

 ويصلح الفساد، به ويقل األمة، به تعظم عظيم أمره املنكر عن والنهي باملعروف واألمر قلت

 .-وعال جل - اهلل لعنها إال أمة تركته وما املسلمني، حال

  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ٹ ژ

 وغضبه، سخطه عليها وحل - وجل عز - اهلل لعنها إال أمة تركته وما قلت ]١٠ :دةاملائ[ ژ      چ

 العاملني، رب يا اإلسالم بالد يف يقوم اهلل شاء وإن املباركة، البالد هذه يف قائم أنه هلل واحلمد
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 يقاتل جنة اإلمام باب» قال ثم ،العاملني رب هلل واحلمد شأنه، يرفع أن - وعال جل - اهلل وأسأل

  .«به ويتقى ورائه من

 :املنت

 [به ويتقى ورائه من يقاتل جنة اإلمام] باب

 قال َشَباَبُة َحدََّثَنا قال َحْرٍب ْبُن ُزَهْيُر َحدََّثِني قال ُمْسِلٍم َعْن ِإْبَراِهيُم َحدََّثَنا :اهلل رمحه املصنف قال
 ِإنََّما» َقاَل-وسلم عليه اهلل صلى- النَِّبي َعِن َرْيَرَةُه َأِبى َعْن اأَلْعَرِج َعِن الزَِّناِد َأِبى َعْن َوْرَقاُء َحدََّثِني

 َيْأُمْر َوِإْن َأْجٌر ِبَذِلَك َلُه َكاَن َوَعَدَل -َوَجلَّ َعزَّ- اهلِل ِبَتْقَوى َأَمَر َفِإْن ِبِه َوُيتََّقى َوَراِئِه ِمْن ُيَقاَتُل ُجنٌَّة اإِلَماُم
 «ِمْنُه َعَلْيِه َكاَن ِبَغْيِرِه

 :الشرح

 رت،السي  هو واجلنة ،«ُجنّة   اإِلَمامُ » :بقوله بوب هكذا قلت بوب، هكذا واحد، حديث هذا جيد

 ،السرت واجلنة ،«ُجنّة   اإِلَمامُ » :قال وهنا «ُجنّة   الّصْومُ » :- وسلم عليه اهلل صىل - قوله مثل واجلنة

ْ  َما ُجنّة   الّصْومُ » :- وسلم عليه اهلل صىل - قال ،سرت الصوم أعلم واهلل ومعناه ِرْقَها َل  يعني «خَيْ

 من ألمةل سرت وهو قلت ،«ُجنّة   اإِلَمامُ »  كذلك هنا لكن ،والنميمة والغيبة باللغو اجلنة ايفسده

 واليته عىل جترئهم وعدم ،األعداء إلرهاب جنة وكذلك واملعايص، والذنوب الفوىض

 ،اإلمام مع ملتحمة األمة كانت إذا ،قوية جنة ،معه ملتحمة الرعية كانت إذا اخصوص  

 أئّمتُِكمُ  ورشارُ  عَليُكم ويصلُّونَ  عَليِهم وُتصلُّونَ  وحيبُّوَنُكم حتبُّوهَنُم اّلذينَ  أئّمتُِكمُ  ِخيارُ »
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 اجلنة لكن ،فةضعي جنة هذه ،والعافية لسالمةا اهلل نسأل هذا   « ويبَغضوَنُكم تبَغضوهَنُم اّلذينَ  

 ."ِسنة صاحب أنه فاعلم لإلمام يدعِو الرجل رأيت إذا" :اريالربهب اإلمام قال وقد القوية

 رضاك يف عمله واجعل هلداك وفقه اللهم ؛العزيز عبد بن اهلل لعبد دعوأ الوتر يف ليلة كل واهلل

 .إخوان يا طيب الدعاء !اهلل سبحان طيبة، بطانة وارزقه

 -وسلم عليه اهلل صىل- وقوله الوالة خري وهذا وتشاوره وتنرصه صحهتنا معه ملتحمة قلت

 حتت البيعة برشوط رشعا له مبايع أمري و حاكم مع إال القتال يكون ال أي «َوَرائِهِ  ِمنْ  ُل ُيَقاتَ »

 ويروح الكفار أجاهد أبغى أنا يقول ،ينبغي ما خطأ اإلمام مشورة غري من يقاتل أما ،مشورته

 كام ،للمسلمني وأسأت ،لنفسك وأسأت ،لإلسالم أسأت !لكياوي ،الكفار بالد يف يفجر

 دسيسة هي تكون وقد باملسلمني أرضت واهلل ؟كذلك أليس ،سبتمرب من عرش احلادي يف فجروا

 ،شيئ ا نيفهمو ما هباليل اسذج   أعتربهم أنا السذج، هؤالء استغلوا اإلسالم، عداءأ من ومكر

 ال وال دمرت العراق ،العرب بالد يف الدمار زال ام ناآل و دمرتم  ؟األمور هذه نتفعلو كيف

 ،ضعف من فيها ما النظر بغض ،لإلسالم حصني حصن قوية سيادة ذات دولة كانت العراق

 البلدان، من كثري وغريها وإياكم اجيرين أن اهلل نسأل ،ناآل فيها ارتص التي الفوىض شوف لكن

 برشوط ارشع   له مبايع إمام مع إال القتال   يكون ال يقاتل ال ورائه من يقاتلوا قوله هنا اإذ  

 .رشعية راية حتت إال يقاتل فال فوىض، األمر سار وإال البيعة رشوطو ،اإلمامة
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ةَ  حَتَْت  َقاَتَل  َوَمنْ » الرسول يقول رشعية، راية حتت إال يقاتل ال واهلل إخوان يا ايأ َرأ

يَّةَ   .«َجاِهلِيّة   َفِقتَْلة   َفُقتَِل  َعَصبَة   َينرُْصُ  َأوْ  َصبَة  عَ  إىَِل  َيْدُعو َأوْ  لَِعَصبَة   َيْغَضُب  ِعمِّ

 لناساِويتقيه ِإلاسلم بيضة يحمي ورائه من يقاتل وقوله" :-اهلل رمحه- النووي اإلمام قال

 العدو يمتنع واهلل ممهإما مع نيمتحلم كانوا إذا "املسلمين أذىِمن العدِو ويمنع سطوته ويخافوِن

 .عليهم اوءجير متفرقني كانوا إذا لكن هيبة، هلم نوكي

  .وسلم هصحابوأ آله وعىل حممد اننبي عىل وسلم اهلل وصىل هبذا نكتفي

 

 :السؤال

 أسلم؟ أم أكمل هل التشهد من أنته ومل اإلمام سلم إذا :يقول سائل هذا شيخنا إليكم اهلل أحسن

 :اجلواب

 إّناَم » :يقول -وسلم عليه اهلل صىل-والرسول ال، يستعجل ال كان ذاإ اإلمام يستعجل كان إذا

 وإذا ارفع، رفع وإذا ،فسلم سلم  إذا،إمامك عىل ختتلف ال ؟كذلك أليس،«بِهِ  لِيُْؤَتمّ  اإِلَمامُ  ُجِعَل 

  ؟ال وال والطاعة سمع نقول نحن ،والطاعة السمع متام العبودية متام ،اسجد سجد

 الناس بعض نأل ،الصحيح هو هذا لمس ،باقي ةلس ال تقول ،عليكم السالم اإلمام قال فإذا

 نفسه ىسو ساجد ساجد وإذا ونتشهد ونتشهد رفعنا قدامي سجد اد  حوا رأيت ،يتكلفون
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 دعوأ أنا قال تسجد؟ هاك ليش ولدي يا بك إيش ،يسلم اإلمام قريب قام اومل ،هلل اخاشع  

 .اإلمام عىل ختتلف ما،لك جيوز ما ال ،عل يروح الدعاء وخفت

 ال مبارشة بعده واقول اهلل سمع قال وإذا ،فاسجدوا سجد وإذا فاركعوا ركع إذا وليق الرسول

 أما وطاعة سمع أعظم عبودية أعظم اهلل إال إله ال الصالة يف املسلمني نظام يف وشوف ختتلف،

 مع مشِ ا أخي يا   ال تركع تسجد تقعد الناس من وأصلح اإلمام من أصلح كأنك نفسك تسوي

 .ورحينا شئت ما الليل يف صلي  بيتك يف الناس

 

 :السؤال

 اإلسالم حب باب من إليه املهدى تؤلف لكي اهلدية كانت إذا- :يقول سائل هذا إليكم اهلل أحسن
  إليه املهدى هذا كأن باإلسالم؟ عهد حديث كان إذا وخاصة

 :اجلواب

 طالل هذا ،اموظف   كان إذا لكن طيارة هتديله سيارة، هتديله شئت ما هتديله مرحبا هدية   

 يبغى هدية أعطيله أبغى قال يسويه يبغى بيت عنده أو يسافر يبغى ويونس بلدية رئيس قلنا ايش

  أل؟ وال ولدي يا عرفت جيوز ما سيارة، أو شيك أو ظرف سواله يقدمله
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 وجاء اموظف   كنت إذا انتبه لكن مفتوح اخلري وباب مفتوح اهلدايا باب حتابوا، هدية نعم هدية

  .القلم خذ قالك قلام   ولو تأخذ ال انتبه لوظيفتك هدية هيديلك شخص

 كان ،سنة مخسني قبل اإلسالمية اجلامعة يف زمان مات-يرمحه اهلل- اموظف   اواحد   ذكرأ أنا

 :قال عنده ايش   الغرفة يف عليه مريت ،يكتب عنده من قلم حيط يأخذه، ما الدولة حق القلم

  .عفة عنده اهلل إال إله ال الدولة حق القلم هذا

 خري فيها كان ،فيها وعرفت فيها شأتن ،اإلسالمية اجلامعة هي اآلن لدنياا يف جامعة ظمأع

 .اآلن املدينة عال أجره، يعظم اهلل ادالعبّ  من؟ وخلفه-عليه اهلل رمحة- باز ابن الوالد أسسها

 ؤناعلام هؤالء عليهم، درسنا الئم لومة اهلل يف تأخذه ال تعرفونه «العباد املحسن عبد» الشيخ

 كان بعدك، املدراء تتعب :قال األنصاري محاد الشيخ له قال ما زي ادبالع املوظفون، والناس

 واألشياء املعامالت وكان ،قبله كذلك باز ابن والشيخ حياته، يف جدا جدا ادقيق   العباد الشيخ

 مشت عةاجلام ينجز، حتى ادوام   يبغي وال يعمل الدوام خارج جيي أعرفه، أنا الدوام خارج جيي

 .أحسن اهلل شاء إن تعود اآلن اهلل شاء وإن ،مباركا طيبا حثيثا سريا سارت هدهع يف
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 :السؤال

 البواح؟ الكفر رؤية عند القدرة شرط على الدليل ما :يقول سائل وهذا شيخنا إليكم اهلل أحسن

 :اجلواب

 يلالدل ما يقول املسلمني، بني إمجاع [١٦:التغابن] ژ    ھ  ہ  ہ  ہ ژ  :-وجل عز- قال اهلل

 ألف جتيبله لو اخلري يريد ال والذي ،هيكفي واحد دليل اخلري يريد الذي أقول القدرة؟ رشط عىل

 اهلل صىل- الرسول فعل ثم [١٦:التغابن] ژ    ھ  ہ  ہ  ہ ژ الدليل ،األلباين الشيخ قال كام دليل

 كان أل؟ الو مكة يف األصنام ،صنام   يكّس أن استطاع ما دليل، أعظم كامن مكة يف-وسلم عليه

  .يصلح ،اخري   الرش جيعل أن يستطيع العاقل ،عليهم حجة وبقاؤها ترى يبني وحيدالت إىل يدعو

 عقوهلم يستخدم بدى !يتكلم ما حجر، يا نادِ  تسمعك؟ كلمها حجرة هذي قال لالرسو

 اهلل سبحان عقول؟ عندنا ما حنا ُمانني خليتنا أحالمنا، تسفه قالوا !اهلل دون من يعبدوهنا

 وأرادوا ضيقهم رأوا ملا،افشيئ شيئا أصلح حتى أنفسهم عىل حكموا كيف انظر يعني !العظيم

 األنصار جاء هاجر، ،بيته حول اجتمعوا قتله؟ أرادوا ما وال قتله أرادوا أل؟ وال كذا مو قتله

  .باهلجرة اهلل أمره شأنه، اهلل ورفع

  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ    ژ هياجر القتل هنفس عىل خاف يصلح، يدعو، بلده يف يبقى اإلنسان كذلك

 ما قال،-وعال جل- اهلل أمر ما مع نميش أننا املراد [١٠٠:النساء] ژې        ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ
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 عقال تقدر ما ئ ا؟شي تسوي تستطيع الضعف يف ضعيف، تنأ كذلك؟ أليس القدرة، عىل الدليل

 .كذلك ورشعا

   

 :السؤال

 يف الطعن ذلك أواخر ومن السنة علماء يف الطعن كثر يقول؟ سائل وهذا شيخنا، إليكم اهلل أحسن
 وأصبح قدميا السنة يظهر كان رجل هؤالء ومن-اهلل حفظه- املدخلي هادي بن ربيع العالمة الشيخ
- توجيهكم فما له، بتزكيتكم يتكثر الرجل وهذا مرجئة، خطيب هوأن باإلرجاء ربيع الشيخ يرمي

 ؟-اهلل حفظكم

 :اجلواب

 اهلل، شاء ما أنه له اصك   تعد ال له وتزكيتي خطأ، وهذا ،اهلل ستغفرأ اهلل، ستغفرأ اهلل، ستغفرأ

 صفات من ليست واهلل العلامء يف الطعن ،خطأ وهذا ذلك غري ظهر واآلن أعلم فيام هذا

 .وحبيبنا والدنا اآلن السنة لواء حامل ربيع الشيخ خصوصا ،السلفيني عن فضال املسلمني

 السنة أهل خطيب هو بل ،يقال أن ينبغي ما اللوض خطأ هذا مرجئ خطيب إنه فقوله

 هو ما ،اإلرجاء عرف ما مسكني مرجئ نهإو املرجئة خطيب إنه يقول فالذي ،وإمامهم

  اإلرجاء؟
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 قول امناإلي قالوا املرجئة وعمل، قول اإليامن قالوا السنة أهل ؛اإليامن عن العمل فصل

 واإلخوانية احلزبية حلوق يف شوكة عربي هذا، يقول ما ربيع ،فيش ما عمل فقط، واعتقاد

 وهو ،وشامال   ايمين   عليه هييجون واءفبد سوادهم، بني م،حلقوه يف مسك ،أرضهم والّسورية

 يتقي ربيع يف اآلن يطعن وهو زكيته ينإ يقول الذي فهذا ،فيه وبارك وفقه اللهم كاجلبل امدص

 أرص إن ،منه تزكيتي سحبأ أنا انك وإن األمر هذا من اهلل إىل يتوب نفسه يف-وجل عز- اهلل

 أئمة عىل املالم رفع كتاب قرأ ما السهل، باألمر هو ما مجاعة يا العلامء سب األمر، هذا عىل

  تيمية؟ ابن اإلسالم لشيخ األعالم

 العال إذا  «ُعُدوُلهُ  َخَلف   ُكلي  ِمنْ  اْلِعْلمَ  َهَذا حَيِْمُل » العلم ومحل بالعلم الرجل وصف إذا

 عندهم ما حجر، وابن للنووي ونصلح نعدل اآلن نحن ،السلف منهج عىل كان إذا وخصوصا

 ما السنة، أهل منهج هذا عليهم نثني واهلل عظيم وخري فضل من عندهم ما لكن أخطاء، من

 مني معصوم، هو ما ؟أخطاء وعنده السلف منهج تبنى الذي بالسني السلفي بالرجل بالك

 هؤالء يسقطون ملاذا ،باإلرجاء رموه ملا-عليه اهلل محةر- األلباين مثل معصوم؟ ربيع قالك

 !!؟الكبار العلامء

 عىل يرتفعوا حتى يسقطونه واءفجا واخلري بالفضل العلامء هلم وشهد األمة هلم شهدت 

 أن ،عليه الناس هتيج ما السنة عىل ماش   ناصحه، ناصحه خطأ عنده أخي اي خطأ ،ظهورهم

 واهلل ،نفسه يف اهلل يتقي أن ينبغي ضالل صحيح هو ما واهلل خطأ هذا املرجئة خطيب هذا يقول

 هو ها ويزيد، وعمل قول اإليامن نقول السنة عىل نحن ،مرجئة نحن ما جئة،مر خطيب ليس
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 وأن دائام الصاحلة باألعامل نذكركم ما الصالح؟ بالعمل يزيد اإليامن إن قلنا ما اآلن دروسنا

  .ونبيني نذكر هكذا إيامنه؟ ضعف عمله ضعف إذا اإلنسان

  .وينقص يزيد وكذلك ،صحيح هو ما أبدا اإليامن عن مفصول العمل إن قال ما ربيع

 اهلل غفر- ربيع أقول ،بذلك يقول ال وربيع ينقص، وال يديز ال يقولون املرجئة عالمات من

 هؤالءف ،كلمته ويعل شأنه يرفع أن اهلل لونسأ العرص، هذا يف السنة أعالم من علم-وله لنا

 قالوا قبله هذا، أن عىل ونبيني نتكلم نحن لكن حسنات له هيدون مساكني منه ينالون الذين

 طعنوا الفضالء األئمة كل قبله خارجي، الوهاب عبد ملحمد قالوا قبله مرجئ، األلباين اإلمام

  !طعن البخاري ماإلما حتى

 شوف فيه كلموات البخاري البخاري؟ ونسب نحرقه؟ البخاري بينس خالص رأيك؟ شو

 .األمة علامء عليه ىأثن نظيف، طاهر، مزكى، العلم معو قالوا، ماذا

 نفسك، يف اهلل اتق :له قل اهتمه السلفيني خصوصا العلامء من عال يف يطعن شخص جاء فإذا 

 وهتكه ،مسمومة ايش؟ العلامء حلوم يقولوا كانوا عندنا ،لسانك واحفظ اهلل عبد يا ربك خف

 .همءبال اهلل يكشف أستارهم، اهلل تكهي ةمعلوم ستارهمأ

 واملشايخ هادي بن زيد والشيخ ربيع وغري ربيع،-وجل عز- اهلل فخ يقول اهلل فليتق 

 أنا درسني ال كان وإن قديم من شيخ ربيع ،درسنا ممن اجلامي أمان حممد لشيخوا الذين، العلامء
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 وأنا اجلامعة يف الثانوي املعهد يف يدرس كان !درسني ليته يا ا،شيخ   كان وهو اصغري   اطالب   كنت

  !العظيم اهلل سبحان الكلية، يف نتك

 وأنه ربيعب ونسمع اطالب   الرشيعة كلية الكلية يف نحن كنا ،واملدرسني العلامء خيار من وكان

 ،قديم من  أسد وهو وربيع ،ولد ما معظمكم سنة وأربعني مخس وأ سنة أربعني قبل السنة نارص

 يدرس كان ،اجلامعة يف السنة شيخ أنه ربيعا أن ونعرف وأربعني مخس أو سنة نيأربع قبل شوف

 ثالثة يفقيه نارص عل والشيخ هو ،الكلية يف اطالب   كنا ونحن الثانوي املعهد املعهد، يف

 عىل وماش   املنهج عىل وماش   اإلسالمية اجلامعة األوائل من وكانوا الطالب خيار من والغامري

 .حسدا به آلنا دورهمص ضاقت ،السنة

 َوُخصوُم َلُه َأعداٌء َالَقوُم *** َسعيُه َينالوا َلم ِإذ الَفتى َحَسدوا

 َلَدميُم ِإنََُّه اَوَبغًي اَحسًد *** ِلَوجِهها ُقلَن احَلسناِء اِئِرَكَضر

 خطاء، كلنا أخطئ أنا حتى أبدا، خيطئ ما نقول ما ،املسلمني علامء من طيب عال فاضل رجل

  .«َخَطاء   آَدمَ  َبنِي ُكلُّ » 

 األصول، يف اخلطأ كان إذا ،وقف الكبار األصول يف اخلطأ كان إذا ترى إخوان يا انتبهوا لكن

 هؤالء اخلطأ، هذا نكرب ما صغري خطأ الفروع يف كان إذا أما مبتدع، رجل هذا نعم السنة أصول

  .جدا فوق وجيعلونه اخلطأ هذا يكربون
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 [١٣١:األنعام]   ژ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ    ژ أل !يكرب؟ هؤخطف احتامل، أخطأ ربيع يمكن

 كلنا رصنا ،فوىض الضالل (صار) ونكربها اؤهأخط نطلع واحد كل باملنقاش ننقر أن أردنا إذا

 أصول عىل اماشي   كان إذا مجاعة يا ،السنة أهل ضوابط فيها، نميش وابطض عندنا ال لكن ،ُمانني

 إىل يلتفت ال ذلك، إىل لتفتي وال ونميش عنه نعرتض فإننا وأخطأ العلم طالبو العال السنة

  .الرجل هذا عىل غل مسكني قلبه يف كان من إال ذلك

 ،ربيع وأحباب ربيع وتالميذ لربيع اغفر اللهم . ]١٠ :احلرش[ ژ     ٿ  ٿ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ڀ    ژ

 !املبارك الليل هذا يف دعوة أراد

 

 :السؤال

 إن يقال أن يصح هل لكن الصحابة مكانة معلوم يقول سائل هذا خريا، اهلل وجزاكم إليكم اهلل أحسن
 ديانة عندهم السلطة أن ذلك يف وشبهتهم السلطة أجل من تقاتلوا-عليهم اهلل رضوان- الصحابة

 .الدنيا مرادهم وليس

 :اجلواب

 كذا عقله له واخمس فيه أثروا الشيعة شيعية، نزعة رافضية، نزعة فيه هذا ،يهالسف هذا سمعتم

 هذا ،بينهم شجر فيام اخلوض وعدم الصحابة عن الرتيض السنة أهل أصول من ملاذا؟ شوية

  ملاذا؟ عظيمة، قاعدة الصحيح
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 اهلل، أذكركم ؟اهلل اهلل ىمعن ما ؟حذر ما وال حذر «َأْصَحايِب  يِف  اهللَ  اهللَ » قال الرسول ألن

  .ألصحايب تتعرضوا أن اهلل أحذركم

 هذا اهلل، اهلل حممد يا قل وقال لنبيا إىل أوحى ملاذا ،سيختلفون أهنم اهلل ويعرف !اهلل يا اهلل يا

 ِمثَْل  َأَحَدُكمْ  َأْنَفَق  َلوْ » «َأْصَحايِب  يِف  اهللَ  اهلل» قال ملا وحي الرسول أحاديث وحي؟ مو وال وحي

  وحي؟ مو وال حيو هذا «َنِصيَفهُ  َواَل  َأَحِدِهمْ  ُمدّ  َأْدَركَ  َما َذَهب ا ُأُحد  

 ترى حيحالص احلديث حديث، هذا ،الناس كلم رسوله، لسان عىل-وجل زع- اهلل من إخبار

 اهلل وعلم أبدا، السهل باألمر هو ما «َأْصَحايِب  يِف  اهللَ  اهللَ» هذا فقوله ،احلفظ يف القرآن درجة يف

 الصديق والسيام ،والرسل األنبياء بعد اإلطالق عىل البرشية أفضل وهم ،بينهم سيكون أنه

  .هلم ويعتذر مؤمن إال عنهم يرتىض ال والباطل احلق بني به اهلل فرق والفاروق األكرب

 فيه، ُمتهدون بينهم شجر وما :قال الواسطية العقيدة آخر يف قال-اهلل رمحه- تيمية ابن

 ما كل وايش؟ مغفور هؤخط أخطأ كان وإذا أجران له أصاب كان إذا نعتذر، أجران له واملجتهد

 ناإلنسا اجتهد كان إذا ؛االجتهاد بنيو اهلوى بني فرق يف هوى، عن هو ما اجتهاد بينهم جرى

 أصحاب واهلل لرافضةا ،معروف واملكابرة العناد صاحب ،يعرف اهلوى صاحب أما احلق يريد

 اماإلم قول جاءين ثم لثقةا ارواه األحاديث من ئةام أتتني لو :أحدهم قال حتى ،ومكابرة عناد

 فهو احلديث حص إذا ،غري تباعاال اهلوى، هذا ،والعافية السالمة اهلل نسأل فر،ك هذا !لقدمته

  َوُسنّةِ  بُِسنّتِي َعَليُْكمْ » مذهبي
ِ
 قال فإذا ،ألصحابه التعرض من حذر الرسول «الّراِشِدينَ  اخْلَُلَفاء
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 الكعبة، ورب كذب الدنيا عىل واوتكالب الدنيا عىل وتقاتلوا الدنيا مههم الصحابة إن الرجل هذا

 ايش ،الصحابة بني من تستفيد تبغى ايش الصحابة، بني نتأ دخلك ايش ،يعنيه ال فيام ودخل

 منزلتك ما اإلسالم، يف درجتك ما العلم، من درجتك ما أنت؟ درجتك ايش علمني درجتك

  أل؟ وال كذلك أليس نعرف؟ حتى اإلسالم من

 هذه ندرس البد سترشقني؟امل تعرف اإلسالم، أعداء أعدى نيواملسترشق ،امسترشق   إما جتده

 ولذبح للطعن الرشق وعلوم الرشق لغة درسوا قوم االسترشاق ؛االسترشاق ،الدراسة

 املرصي األمني شيخنا اهلل رحم إليهم، يذهب مادنع مدارس يف املسترشقني أساطني ،اإلسالم

 اتصل اإلسالمية، اجلامعة يف العليا اتالدراس أسس وهو العليا، الدراسات يف يدرسنا كان

 الدكتوراة يأخذ ال الشاب كان الشباب، أدرك أدرك أدرك قالوا-عليه اهلل رمحة- فيصل بامللك

 !العربية اللغة ويف األصول ويف يثواحلد الفقه يف دكتوراة يأخذ لندن، يروح إال

 كيف بريطانيا، من مدارسنا يف اإلنجليزية اللغة يأخذ جاء اواحد   رأينا ما يقول العباد الشيخ 

  !عجب العربية، اللغة يف ماجستري أو ةدكتورا يأخذ بريطانيا إىل يروح منا شخص

 !؟كيف االهنزامية شفتم

 ودسهم ومكرهم قنياملسترش حقد وعلم النبوي احلديث يف دكتوراة يأخذ ذهب الرجل 

 اتصل (اإلسالمية) الدراسات أسست ما أول شوف سنة مخسني قبل هذا ،وفجورهم وفسقهم

 ونميسم هناك يروحون قالوه كيف؟ قاله الشباب، أدرك :هقال-عليه اهلل رمحة- بفيصل
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 أقواله، يشوف يبغى املسترشقني من مسترشق يف الدكتوراة درجة يأخذ أن أراد ألنه ؛بأفكارهم

  يقولوا؟ كذا مو العلمي، البحث عندك تقوله

 أقواله، نأخذ رأيكم ايش الرجل هذا نشوف امي  عل ابحث   أبحث أنا قال العلمي البحث نريد

 إذا مستحيل دكتوراة نعطيك مستحيل ...خذتأ جاي أنت قاله !مسترشق املجهر حتت نضعها

  !مالعظي اهلل سبحان ن؟ومعصوم ليه ،املسترشقني يف تتكلم

 ها والرسول الصحابة قدتن لكن يقبلوا، ما علمية درجات تبيينها أقواله دتنق جتي ملا عرف،

 نعطيك دكتوراة خذ تعال الصحابة قولوا آخذ، أبغى يقول مغفل مسكني واحد جييهم ،يمكن

 عاوية؟وم عل تقاتل ليه أفكاره، فيسمموا أل؟ وال كذلك أليس املغفل شوف الصحابة، يف

 خبثهم عرف الرجل ،نومرشف هم يكون اطعن   نويطعنو ،حقق ،حقق هذا يف رسالة ألف جيب

 املسترشقني جتدون حتام والصحابة والصحابة الصحابة يقول الذي الرجل فهذا ومكرهم

 .بالوي اسمهم البالوي، وهذول والقرضاوي الرتايب أفكار سمموا كام أفكاره سمموا
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 :السؤال

 السرقة؟ حد عليه يرتتب الغلول هل يقول سائل هذا السؤال، بهذا خنتم شيخنا، إليكم اهلل أحسن

 :اجلواب

 أدري ال الغلول، ثبت إذا وإنام احلديث ضعيف لكن ورد، املال حرق هإن يقولون ؤهاجز

 .أعلم اهلل ،أشوف سألأ خلني

 

 خريا اهلل وجزاكم شيخنا إليكم اهلل أحسن

    

 ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات ُيرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط
www.miraath.net 

   

 
 

 وجزاكم اهلل خريا.

http://www.miraath.net/

